
Valutakursrisk
Om du lånar till en bostad och har inkomst i eller avser att återbetala lånet 
med annan valuta än svenska kronor, kan du utsättas för en valutakursrisk. 
Det innebär att om valutan försvagas, kan dina förutsättningar att betala 
ditt bolån minska. 

Villkor
Lånelöfte och finansiering för samtliga krediter sker efter sedvanlig 
kreditprövning. Priser och villkor är dagsaktuella och kan förändras över 
tiden. Kontakta oss för aktuella räntor.

Exempel på vad ett bolån kan kosta
För ett bolån på 1 000 000 kr med rak amortering på 50 år och månadsvis 
betalning blir den effektiva räntan 2,53 % om boräntan är 2,50 %. Den första 
månadsbetalningen inklusive amortering blir 3 750 kr. Totalt belopp att 
betala om räntan är oförändrad under lånets löptid är 1 626 042 kr. 
Detta exempel bygger på månatliga aviseringar, utan uppläggningsavgift 
eller aviseringskostnad. Lånet i exemplet har en löptid på 50 år. Antalet 
avbetalningar är då 600 stycken. Den effektiva räntan är kreditkostnaden 
angiven som en årsränta i procent beräknad på kreditbeloppet. Kredit-
kostnaden består av samtliga kostnader som rör krediten.
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KontaktpersonerFörbered med ett lånelöfte 
Ansök om lånelöfte direkt via handelsbanken.se/avenyn, 
klicka på Lån / Lånelöfte. 

Räntor per 2021-04-30 Effektiv ränta
3 mån 1,24 % 1,25 %
1 år 1,21 % 1,22 %
2 år 1,18 % 1,19 %
3 år 1,17 % 1,18 %
5 år 1,35 %  1,36 %

Personlig Rådgivning
Boka ett möte med oss för att se över din ekonomi. Vi tittar på 
lån, sparande och din pension.

Hållbarhet 
I Handelsbanken är vårt arbete med hållbarhet viktigt. 
I Brf Rubinen Bohusgatan kommer ni att bo i en certifierad  
miljöbyggnad, vilket vi vill premiera. Du har möjlighet att ansöka 
om Grönt bolån vilket ger dig ytterligare 0,10% i ränterabatt. 

Extra trygghet 
Som kund hos oss har du möjlighet att ansöka om ett  
konkurrenskraftigt bolåneskydd där både liv- och  
inkomstförsäkring ingår. Det ger dig ekonomisk trygghet  
om du skulle drabbas av inkomstbortfall före 67 års ålder eller 
om du skulle avlida innan du hunnit fylla 70 år.

Till dig i Brf Rubinen Bohusgatan
Att köpa en egen bostad är för de flesta av oss ett stort och betydelsefullt steg i livet. Hos oss 
på Handelsbanken Avenyn kan du räkna med hög service och ett personligt engagemang. 
Vi hjälper dig att hitta de lösningar som passar bäst för dig och din ekonomi.Välkommen!
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Kontaktuppgifter till kontoret 
Kungsportsavenyn 34, Göteborg 
031-743 87 50, handelsbanken.se/avenyn

https://www.handelsbanken.se/avenyn

