Erbjudande

Erbjudande till dig som ska
ansluta din fastighet till fiber
I samarbete med Örkelljunga kommun erbjuder vi på Swedbank i
Örkelljunga möjlighet att ansöka om lån med förmånlig ränta till
anslutningskostnaden för fiber till din fastighet.
Erbjudande

Vårt erbjudandet till dig som ska finansiera
fiberanslutning i Örkelljunga kommun.
Ränta per 2020-05-20
Lånebelopp

22 900 kr

Ränta

3,95 % (effektiv ränta 4,02 %)

Uppläggningsavgift

0 kr

Återbetalningstid

1-5 år

Erbjudandet gäller efter sedvanlig kreditprövning. Mer
information om vilkor för erbjudandet hittar du på
baksidan.

Bli Nyckelkund utan månadsavgift
första året!

Som Nyckelkund har du tillgång till Bankkort, betaloch kreditkort MasterCard*, Swish, Mobilt bankID,
ID-skydd**, vår App, internetbanken och Kundcenter
Privat som är öppet dygnet runt alla dagar!
Första året betalar du 0 kr i månadsavgift***. Från
och med år två betalar du 39 kr/mån. Ordinarie pris är
64 kr/mån om du köper tjänsterna separat. Mer
information hittar du på baksidan.

Välkommen att kontakta oss!
Therese Bolin, 0435-44 89 30
therese.bolin@swedbank.se

* Kortutgivare och kreditgivare är EnterCard Group AB, Swedbank är kreditförmedlare. **Tjänsten tillhandahålls av Affinion International AB som Swedbank
samarbetar med. *** Avgifter och kostnader kan tillkomma vid användning av tjänsterna.

Mer information om erbjudandet
Räkneexempel för privatlån

Följande exempel är beräknat för en kredit om 22 900 svenska kronor med en räntesats om
3,95 % (rörlig ränta), med rak amortering och en återbetalningstid på 3 år, aviseringsavgift 0
kr, uppläggningsavgift 0 kr. Den effektiva räntan uppgår då, beräknad per den 20 maj 2020 och
enligt Konsumentverkets riktlinjer och inklusive eventuella avgifter och kostnader enligt vad
som ovan angivits, till 4,02 %.
Det totala beloppet att betala blir, baserat på aktuell räntesats, 24 295 kr och storleken på den
första avbetalningen inkl amortering 711 kr. Antal månadsavbetalningar blir 36 stycken vid en
återbetalningstid på 3 år.
Valutakursförändringar kan komma att påverka beloppen som du ska betala om du t.ex. har
inkomst i annan valuta än lånet.

Villkor

Erbjudandet gäller efter sedvanlig kreditprövning. Priser och villkor är dagsaktuella och kan
förändras över tiden. Kontakta oss för aktuella räntor.

Nyckelkund

Ordinarie pris för Nyckelkund är 39 kronor per månad. Ordinarie årsavgifter om tjänsterna
köps separat: Internetbanken med betaltjänst 175 kr, Bankkort 250 kr, Betal- och kreditkort
MasterCard 195 kr, ID-skydd 150 kr. Kortutgivare och kreditgivare är Entercard Group AB,
Swedbank är kreditförmedlare. Avgifter och kostnader kan tillkomma vid användning av
tjänsterna. Tjänsten ID-skydd tillhandahålls av Affinion International AB som Swedbank
samarbetar med. Vid ansökan om betal- och kreditkort Mastercard görs sedvanlig
kreditprövning.

