Erbjudande till dig som bygger ÖstgötaHus
Att flytta till ett nytt boende är både inspirerande och spännande. Samtidigt blir det
också en hel del att planera ekonomiskt. Ett husköp är ofta ”livets största affär” och då är det
viktigt att ha en bank som vet vad du behöver.
Din bank i Linköping			
En bra ränta är viktig för din ekonomi men det är även
viktigt att du träffar en kompetent och erfaren rådgivare
på banken. I Linköping har vi jobbat framgångsrikt med
fastighetsfinansiering och nyproduktion i många år.
Hos oss får du en personlig rådgivare och erbjuds
kontinuerlig ekonomisk rådgivning.				
Lånelöfte
Du får snabbt ett löfte om att du beviljas lån.		
Räntefritt handpenningslån
Vid kontraktskrivning på tomten erbjuder vi ett räntefritt
handpenningslån på 10% av tomtpriset.
				
Byggnadslån				
Med byggnadslånet får du pengar under byggtiden i den takt
du behöver. Du betalar bara ränta för den del av lånet som du
faktiskt utnyttjar. När huset är färdigt lägger du om lånet till
långsiktiga lån.			

Räntesäkring
Möjligheten finns att försäkra dig om vilken ränta som gäller
vid inflyttningsdagen. Denna trygghet erbjuds upp till ett år
innan lånen slutplaceras.
Försäkra ditt hem – Fri premie de 3 första månaderna
Vi bjuder på de tre första månadspremierna om du tecknar
dig för en 12-månaders period. Väljer du dessutom att teckna
bilförsäkring ger vi dig 15% rabatt på både bil- och hemförsäkring.
Trygga försäkringar – Om något händer…
Om du blir långvarigt sjukskriven eller arbetslös, ger
försäkringen ett tillskott för dina kostnader för lånet. Om
du avlider kan livförsäkringen lösa dina lån helt eller delvis.
Juridisk rådgivning
Vi erbjuder ett möte med bankens jurist. En kostnadsfri
”livsbesiktning”.
			

Välkommen att kontakta oss
Swedbank i Linköping

Ditt erbjudande:
• Räntefritt handpenningslån.
• Förmånlig ränta på byggnadslån och bolån.
• Juristbyråns Livsbesiktning® kostnadsfritt.

Ann Forsner
013-319 175				
ann.forsner@swedbank.se

Björn Odevall
Björn Odevall
013-319 273
bjorn.odevall@swedbank.se

• För nya och befintliga Nyckelkunder bjuder
vi på månadsavgiften i sex månader.
• Teckna din villahemförsäkring hos oss,
för Nyckelkunder bjuder vi på de
tre första månadspremierna.

