
Erbjudande till bosparare i HSB 
 
Swedbank har ett erbjudande till dig som bosparar i HSB. Det gäller dels 
förmåner under den period du sparar men också erbjudande om bra bolån den 
dagen du använder dina poäng för att köpa en nyproducerad HSB bostad. 

Vardagsekonomi 
Nyckelkund 
• Privatekonomisk rådgivning varje år 
• Telefon- och internetbanken 
• Betala enkelt med bankkort och betal-  
och kreditkort 
• Mobilbanken 
• Värdepapperstjänst Bas 
• Säkrare handel på nätet 
• Nyhetsbrev från banken 
Vi bjuder på månadsavgiften 3 månader 
därefter betalar du 39 kr/månad. 
 
Privatlån* med bra villkor 
När du sparat i minst 1 år eller har ett sparbelopp 
på minst 6 000 kr kan vi erbjuda dig ett 
privatlån till bra villkor. Du kan låna mellan 
30 000 – 350 000 kr. Räntan är individuell, 
dock aldrig högre än gällande ränta på vårt 
Medlemslån, inga avgifter tillkommer.  
 
Trygghetskollen 
Vad händer med din ekonomi om du blir sjuk eller arbetslös?  
Vi erbjuder dig en kostnadsfri genomgång genom vår Trygghetskoll. 
Trygghetskollen baserar sig på kundunik information om bland annat kollektivavtalsområde 
och familjesituation.  
Vi hämtar information om den ersättning du har rätt till från 
staten och kollektivavtalet i händelse av dödsfall, sjukdom och arbetslöshet.  
Trygghetskollen visar hur hushållets samlade ekonomi påverkas på kort 
och lång sikt beroende på dessa händelser. 
Utifrån denna analys kan vi rekommendera passande försäkringar från vårt utbud av 
Trygghetsförsäkringar. 
 
När du ska köpa din bostad 
Nyproduktionslån* 
Nyproduktionslånet erbjuder dig en finansieringslösning när du ska köpa din 
nyproducerade HSB bostadsrätt. 
Lånet är en form av kontokredit som utnyttjas i samband med 
betalning av bokningsavgift, handpenning och tillval under byggtiden. 
När vi beviljar ett nyproduktionslån är också din finansiering av hela köpet klart genom 
ett lånelöfte.  
Vid tillträdet av bostaden avslutas nyproduktionslånet och läggs om till bolån i 
Swedbank Hypotek till max 75 procent av lägenhetens värde med en rabatt från 0,20 procent 
från annonserad. 
Vid behov erbjuds topplån i Swedbank upp till max 85 procent lägenhetens värde.  
Inga avgifter eller kontraktsränta utgår. 
 
Ovanstående erbjudande gäller under förutsättning att du har något av bankens kunderbjudanden. 
 
 
 * Lån ges efter sedvanlig kreditprövning 
 


