Vi på SBAB tycker att
bolån ska vara enkelt.
Vi vill gärna hjälpa dig att förverkliga dina drömmar om att köpa
en helt ny bostad. Det finns många fördelar med att köpa nyproducerat, inte minst är det ett bra val för miljön. Dessutom slipper
du stressen med en budgivning.
Att köpa en nyproducerad bostad innebär ofta en lång
tidshorisont på flera år. Mycket kan hända under den tiden
och därför finns vi på SBAB med hela vägen och stöttar i
alla ekonomiska beslut du behöver ta. Bland annat kommer
vi se över din ekonomi samt föreningens ekonomi och hur
den kan påverka dig.
Snart säljstart!
Nu börjar projektet ta form, planeringen har kommit en bra
bit på väg och SBAB kommer finansiera
bostadsrättsfören-ingens lån. Vi kommer dessutom ha ett
bra erbjudande till dig som bostadsrättsköpare.

• Med vårt Gröna Bolån får du som bor i en nyproducerad
bostad som uppfyller boverkets miljöklassning A, B eller
C en extra bra ränta.

• En viktig del att ta hänsyn till när man köper bostad är
hur mycket man har i kontantinsats. Hur tror du att din
insats kommer ändras fram tills du flyttar? Vi hjälper dig
att resonera kring det här, men ta gärna en funderare
själv innan mötet.

• Det kan också vara bra att känna till att om du lånar 70%
eller mindre av bostadens pris, så får du möjlighet att
själv välja om du vill amortera under de första fem åren.
Vi ser fram emot att få följa med dig på den här resan, i allt
från att gå igenom föreningens ekonomi till att prata tillval
eller det praktiska kring inflyttningen.

Tänk gärna igenom det vi har listat så
ses vi på säljstarten!

Räkneexempel Brf Korseberg Fjärd, Vänersborg
Lägenhet: 2 rum och kök, 49 kvm
Pris			
Max belåning (85%)			
Kontantinsats			
Ränta (3 mån)			
Räntekostnad (före skatteavdrag)			
Amortering (min enl krav)			
Avgift till förening			

1 250 000 kr
1 062 500 kr
187 500 kr
1,74%
1 078 kr/mån
1 771 kr/mån
2 950 kr/mån

Total månadskostnad			

5 799 kr/mån

85 %

belåning

Lägenhet: 3 rum och kök, 74 kvm

70 %

Pris			
Max belåning (85%)			
Kontantinsats			
Ränta (3 mån)			
Räntekostnad (före skatteavdrag)			
Amortering (min enl krav)			
Avgift till förening			

2 100 000 kr
belåning
1 470 000 kr
630 000 kr
1,49%
1 278 kr/mån
1 225 kr/mån (valfritt 1–5)
3 850 kr/mån

Total månadskostnad			

5 128 kr/mån (utan amortering)

Långivare är SBAB Bank AB (publ), 556253-7513, Box 1012, 651 15 Karlstad, tel. 0771 – 45 30 00. Ett lån
på 1 000 000 kr med 1,39 % ränta (3-månadersränta per 5 mars 2019) och 40 års löptid ger effektiv ränta
1,40 %. Totalt belopp att betala är 1 278 579 kr, fördelat på 480 st. avbetalningar. Att betala första månaden
är 1 158 kr. Ingen uppläggningsavgift och ingen aviavgift vid e-faktura eller autogiro. Valutakursförändringar
kan påverka de belopp som ska betalas vid inkomst i utländsk valuta. Lånet förutsätter panträtt i fast
egendom, tomträtt, bostadsrätt eller andel i bostadsförening.

