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ERBJUDANDE FRÅN HANDELSBANKEN HANINGE CENTRUM

Till dig som blir medlem
i brf Blicken

Vi kan erbjuda dig ett förmånligt bolån med konkurrenskraftiga villkor och en mängd andra
tjänster för din vardagsekonomi. Som kund hos oss kan du räkna med snabba besked och ett
personligt engagemang.
Alla tjänster du behöver
Vårt utbud av banktjänster är komplett – allt från konton,
kort och betalningar till sparande, lån, pensions- och
försäkringslösningar. Vi hjälper dig att hitta en lösning som
passar just dina behov och önskemål. Här är ett axplock av
det vi kan erbjuda dig om du väljer att bli kund hos oss.
Bolån
Vi erbjuder dig ett bolån upp till 85 procent av marknads
värdet. Bottenlån i Stadshypotek belånas upp till 75 procent
utan uppläggnings- eller aviseringsavgift. För resterande del
erbjuds topplån i Handelsbanken med en amorteringstid på
15 år. Lån beviljas efter sedvanlig kreditprövning.
Trygghet
Samlar du alla dina lån och krediter hos oss får du möjlighet
att ansöka om ett kostnadsfritt Låneskydd med Trygghetskapital. Låneskyddet kan ge din familj ekonomisk trygghet
om du skulle avlida innan du fyllt 65 år. Vi hjälper dig även
med livförsäkring, pensionsförsäkring och sjukförsäkring –
allt efter behov.
Tillgänglighet
Bankkontoret i Haninge Centrum har öppet 6 dagar i veckan
och ligger i dina kvarter så du har nära till ett besök. Om vi
inte finns på plats kan du ringa till våra utbildade rådgivare
och få hjälp med dina bank- och supportärenden dygnet runt,
året om. Föredrar du att göra dina bankärenden på egen
hand använder du Handelsbankens Internet- och Mobiltjänst.

Kort
Handelsbankens Allkort ger dig bonus på alla köp, både i
Sverige och utomlands. Kortet har en reseförsäkring med
avbeställningsskydd. Det första året bjuder vi på kortavgiften
(ordinarie pris 360 kr/år).
Villkor
Lånelöfte och finansiering för samtliga krediter sker efter
sedvanlig kreditprövning och gäller för dig som är kund i
banken. Priser och villkor är de för dagen gällande och vi
återkommer med aktuella villkor när det är dags för inflytt.
Räntor per 2016-02-29
3 mån
2,02
3 år
2,01
5 år
2,39

Räntor för Brf-medlemmar
1,59
1,59
2,09

Erbjudandet är giltigt till och med 2016-04-30
Välkommen in till oss, ring eller mejla, så bokar vi tid för ett
möte.
Kontaktperson
Felicia Taube
08-666 42 81 | feta01@handelsbanken.se
Drakslingan 1, Haninge
08-666 42 70 | handelsbanken.se/haninge

