
Till dig som köper ny bostad på 
Nobelberget i Sickla
Hos oss hittar du ett komplett utbud av banktjänster. Vi har lång erfarenhet och gedigen 
kunskap inom bankområdet och erbjuder hög service och ett personligt engagemang.
Vi samarbetar med Atrium Ljungberg AB i detta projekt. Väljer du att bli kund hos oss, i 
samband med finansieringen av en bostadsrätt i brf Sicklastråket, erbjuder dig följande.

VÄLKOMMEN TILL HANDELSBANKEN NACKA FORUM
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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. Kontakta oss för aktuella räntor.

Hos oss får du
• Egen kontaktperson samt personlig rådgivning av
 licensierade bolåne-, placerings- och försäkringsrådgivare.

• Våra försäkringsrådgivare hjälper dig att hitta rätt bland
 pensions-, liv-, olycksfall-, vård- och kapitalförsäkringar.

• Möjlighet att ansöka om kostnadsfritt Låneskydd med 
 Trygghetskapital om du samlar alla lån och krediter hos 
 oss. Det kan ge din familj ekonomisk trygghet om du 
 skulle avlida innan du fyllt 65 år.

• Internetbank och mobilapp.

• Personlig service via telefon dygnet runt.

• Allkort Mastercard, vi bjuder på kortavgiften det
 första året, ordinarie avgift 360 kr/år.

Bolån
• Bolån upp till 85 procent av bostadens marknadsvärde.

• Individuella räntor och amortering enligt gällande
 amorteringskrav.

• Ingen uppläggnings- eller aviseringsavgift.

• Vi erbjuder också handpenningslån och brygglån.

Som säkerhet för bolånet används pant i den aktuella
bostaden.

Kontaktpersoner
Nesrin Atci, privatmarknadschef
08-666 42 42
nesu01@handelsbanken.se

Ann Brohmé, rådgivare
08-666 42 59
anbr45@handelsbanken.se

Andreas Johansson, rådgivare
08-666 42 47
joan56@handelsbanken.se

Kontaktuppgifter till kontoret
Värmdövägen 195, Nacka
08-666 42 40
handelsbanken.se/nacka
Organisationsnummer 502007-7862


