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Erbjudande till dig som köper bostadsrätt i Brf Allén 1 i Kronetorp 
 
Hos oss är det enkelt med bolån. Just nu erbjuder vi medlemmarna som köper bostadsrätt en ränterabatt på 
bolån upp till 85 % av bostadens värde. Hela 0,20 % -enheter på samtliga våra aktuella boräntor. 
 

 
 
Låna utan avgifter 
När du lånar till ditt boende hos SBAB så betalar du inga uppläggningsavgifter och betalar du dina avier med hjälp av 
autogiro eller e-faktura så tar vi inte ut någon aviavgift. 
 
Räkna på ditt bolån och skaffa ett lånelöfte 
På sbab.se kan du enkelt räkna och göra olika kalkyler för att får reda på hur mycket du kan låna och hur din ränta skulle 
kunna bli. När du är redo skaffar du enkelt ett lånelöfte. Med ett lånelöfte i handen vet du att du kan låna till det boende du vill 
köpa. Vårt lånelöfte är kostnadsfritt och gäller i tre månader. Ansök om lånelöfte på sbab.se eller ring oss på 0771 - 45 30 40 
så hjälper vi dig. 
 
Handpenningslån 
Vi hjälper dig med handpenningslån när du skall köpa nytt boende. Det är ett tillfälligt lån som du betalar tillbaka på 
tillträdesdagen. Till dig som lånar till ditt boende hos SBAB är handpenningslånet räntefritt under de tre första månaderna. 
 
Överbryggningslån 
Till dig som tillträder ditt nya boende före försäljningsdagen av det gamla erbjuder vi överbryggningslån. Ett 
överbryggningslån är ett tillfälligt lån. Du betalar tillbaka lånet till oss så snart du fått pengarna från det boende du säljer. 
 
Privatlån 
Hos SBAB kan du få hjälp med kontantinsatsen i form av ett privatlån. Lånet beviljas i samband med köp av bostad och får 
maximalt utgöra 10 % av köpeskillingen och beloppet ska vara 30 000 till 350 000 kronor och betalas av upp till 10 år. 
 
Försäkra 
Du som är bolånekund hos oss kan teckna en riktigt bra hemförsäkring till ett 
förmånligt pris. Vi erbjuder även ett mycket fördelaktigt låneskydd. Låneskyddet 
betalar dina lånekostnader upp till ett helt år om du blir sjukskriven eller arbetslös och 
löser ditt lån om du avlider. 
 
Börja spara hos oss 
Det är enkelt att spara hos SBAB. Öppna sparkonto och håll koll på ditt sparande på 
sbab.se. Hos oss får du hög ränta från första kronan, fria uttag och inga avgifter. Du 
som har bolån hos oss får dessutom extra hög sparränta. 
 
Intresserad? 
Du är välkommen att ringa oss alla dagar mellan kl. 8 - 21 eller gå in på sbab.se. 
 

Kontakta oss på telefon 0771 - 45 30 40 
 
Erbjudandet gäller till och med 2017-03-30. Den räntesats som lånet får, aktuell boränta minus ovanstående rabatt, fastställs på 
utbetalningsdagen. Våra annonserade aktuella boräntor finns på sbab.se. Rabatten gäller under den valda bindningstiden och under 
förutsättning att samtliga lån på bostadsrätten placeras hos SBAB. 

På ditt bolån får du 0,20 % 

-enheter i rabatt på 

samtliga våra aktuella 

boräntor. 

http://www.sbab.se/

