
Att köpa en helt ny bostad är något 
många drömmer om. Här får du 
veta mer om hur det går till och hur 
vi på SBAB kan hjälpa dig.

Hos SBAB slipper du förhandla 
och din ränta sätts alltid utifrån 
bostadens värde i förhållande till hur 
mycket du behöver låna.

Ränta
Hos oss är räntan alltid förhandlad 
och klar. Räntan baseras på 
lånebeloppets storlek samt dess 
förhållande till bostadens värde. 
Du behöver alltså inte förhandla för 
att få den bästa räntan SBAB kan 
erbjuda.

Kontantinsats
Hos SBAB kan du låna 85% av 
bostadens värde. Resterande 15% 
är kontantinsats, vilket du betalar 
med egna medel.

När du köper en bostad med 
hjälp av HSB Dela köper du halva 
bostaden inledningsvis vilket innebär 
att du ska ha en egen kontantinsats 
på 15% av denna del. 

Amortering
Din amortering kommer att vara 
mellan 0-3% av låneskulden, 
beroende på hur mycket du lånar 
och vad din inkomst är. 

I HSB Dela baseras även 
amorteringen på den ägarandel 
som du har i bostaden.

Om du lånar max 70% av din andel 
så har du möjlighet att själv välja hur 
du vill amortera under de första fem 
åren. 

Tänk på att det är bra för dig att 
amortera och spara, det förbättrar 
dina möjligheter den dagen du 
vill köpa HSBs andel av bostaden. 
Om du amorterar på lånet minskar 
även din räntekostnad över tid vilket 
bidrar till billigare boende.

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

Har du hittat ditt hem hos HSB?          
Då vill vi hjälpa dig att komma dit.

SBAB och

HSB Dela för dig

mellan 18-29 år!

Vi är nyproduktionsspecialister ett samtal bort. Hos oss får du hjälp med 
alla frågor direkt utan tidsbokning på 0771-45 30 40. Vi har öppet alla 
vardagar kl 8-16. Börja med att söka ett lånelöfte på sbab.se. 


