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VALKOMMEN TILL HANDËLSBANKEN HANINGE CENTRUM
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hittat nytt boende
Vl vill gärna berätta vad vi på Handelsbanken Haninge Centrum kan erþuda dig som år på
väg till Bostadsrättsfóreningen Framsidan. Fórutom att vi kan hjälpa dig med bolån har vi
en mängd tjänster for din vardagsekonomi.
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Vårt erbjudande till dig

Kontaktpersoner

Du kan låna upp till 85 procent av bostadens marknadsvärde.

Felicia Taube, tel 08-666 42 81
fetaO1 @handelsbanken.se
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Kontaktuppgifter till kontoret
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Drakslingan 1, Haninge
tel 08-666 42 70
handelsbanken.se/haninge
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Amorteríng
Från och med den 1 juni 2016 gäller nya amorteringskrav.
Det innebär att alla nya bolån med en belåningsgrad över

Våra digitala tjänster
Vill du ha hjälp med bankärenden när vi på bankkontoret
har stängt ringer du 0771-77 BB 99 där får du personlig

50 procent av bostadens marknadsvärde ska amorteras
enligt följande:

service. Vill du göra bankärenden på egen hand använder
du lnternettjänsten och mobilappen. Tjänsterna är avgiftsfria
för våra privalkunder.
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Varmt välkommen!

'

Bolån med en belåningsgrad mellan 5O-70 procent av
marknadsvärdet ska amorteras med minst en proceni
av det totala lånebeloppet per år.
Bolån med en belåningsgrad över 70 procent av
marknadsvärdet ska amorteras med minst två procent
av det totala lånebeloppet per år.

Extra trygghet
Samlar du alla lån hos oss har du mojlighet att ansöka om
vårt kostnadsfria Låneskydd med Trygghetskapital. Låneskyddet kan ge din familj ekonomisk trygghet om du skulle
avlida innan du fyllt 65 år,
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Villkor för erbjudandet
Lånelöfte och finansiering för samtl¡ga krediter sker efter sedvanlig
kreditprövning och gäller för dig som är kund i banken. Priser och villkor
är dagsaktuella och kan föråndras över tiden. Kontakta oss för aktuella
räntor.

Handelsbanken

