
Brf Utsikten i Dalby
Var förberedd inför bostadsköpet!  Att skaffa ett lånelöfte kostar inget och 
du förbinder dig inte till något, men du vet hur mycket du får låna till din nya 
bostad. När du bestämt dig för att göra affär har du grunden klar och kan 
snabbt ansöka om bolån. Vi hjälper dig att räkna på kostnaderna och hitta en 
bolånelösning som passar dina behov.

Vi erbjuder:

Förlängt lånelöfte  
Ansök om lånelöfte och få snabbt besked av oss.  
Ditt lånelöfte avseende Brf Brf Utsikten i Dalby gäller  
t o m 2023-06-30. 
 

Bostadslån med förmånlig ränta
Vi erbjuder trygg finansiering med möjlighet till 85 % 
belåning och inga uppläggningsavgifter. 

Prisexempel: 

Rörligt:   
3 år:  
4 år: 
5 år:  

Koll på familjejuridiken
Vi samarbetar med Familjens Jurist som bjuder på en
Livsbesiktning samt med Lexly där du kan förvara  
dina avtal säkert.
 
Trygghetspaket 
Vi erbjuder trygghetspaket med både person- och 
sakförsäkringar.

Bli Nyckelkund - samla din ekonomi hos oss!
Grunderna till en sund och hållbar ekonomi har vi samlat i det 
erbjudande vi kallar Nyckelkund. För 39 kronor i månadsavgift 
får du:
• Mobilt BankID, nyckeln till bankens digitala tjänster och flera 

myndigheter
•  Internet- och Telefonbank samt Appen för privatpersoner
•  ID-skydd
•  Swish
•  Bankkort MasterCard, så att du kan betala och ta ut pengar, 

hemma och utomlands
•  Betal- & Kreditkort MasterCard för 0 kr i årsavgift efter 

sedvanlig kreditprövning

Dessutom får du:
• Genomgång av din ekonomi när det passar dig
• Nyhetsbrev Nyckelkund i Internetbanken
•  Förmånligt erbjudande på våra försäkringar

•  Förmånliga erbjudanden på aktiviteter och evenemang

Kontakta oss!
Vi hjälper dig genom hela bostadsaffären:
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