Erbjudande till dig som är intresserad av
Brf Solhörnet.
I samarbete med SHH kan Nordea erbjuda dig ett skräddarsytt förmånspaket.

Om du ska köpa boende lönar det sig att träffa en
Rådgivare på Nordea för en genomgång av din
ekonomi.
Vi på Nordea kan erbjuda dig ett heltäckande
sortiment av banktjänster, förmåner, service, tips
och råd:
•
•
•

Boendekalkyl som visar hur mycket ditt nya
boende kommer att kosta
Lånelöfte*
Trygghetsgenomgång

Erbjudande
Till dig som köper Brf Solhörnet kan vi lämna
följande erbjudande:
Finansiering:
Upp till 85% av bostadens värde med rabatt minst
-0,40% på listpris i Nordea Hypotek.
Uppläggningsavgift: 0kr
Kontraktsränta: 0kr
Aktuell ränta finner ni på www.nordea.se

Lånelöfte
Med ett lånelöfte vet du vad du kan låna och
därmed hur mycket du kan köpa boende för och det
kan vara bra att ha ett lånelöfte klart när du går i
köptankar.
Genom att ha det klart i förväg kan du få ett bättre
förhandlingsläge jämfört med andra spekulanter.

Om du ska sälja befintlig bostad
Nordea hjälper dig med följande:
•
•
•
•

Genomgång av dina möjligheter till personliga
förmåner
Olika spar- och placeringsalternativ
Budget för din nya/framtida hushållsekonomi
Kontakt med mäklare som vi samarbetar med

Ovanstående räntor gäller under rådande marknadsläge
och kan komma att ändras. Rabatten gäller under
förutsättning att du blir helkund i Nordea.

Kontakt
Vill du veta mer och hur vi kan hjälpa just dig?
Tveka inte att kontakta oss.

Anna Magnusson
010-15 66 369
anna.magnusson@nordea.se

Samla dina affärer hos oss och få förmåner!
Om du samlar dina affärer och finansierar ditt
bostadsköp i Nordea kan detta ge dig och din familj
möjlighet att bli Förmånskunder och få personlig
rådgivning. Ett team av rådgivare i Helsingborg ger
dig och din familj ekonomisk vägledning i såväl små
som stora ekonomiska frågor. Du får dessutom
tillgång till en rad andra förmåner.

Välkomna!
Kontakta oss för ett personligt möte på
Nordea i Helsingborg eller online!

* Efter sedvanlig kreditprövning
www.nordea.se
0771- 22 44 88

