
 

 

 
Har du koll på din bästa 
bolåneränta? 

Brf Sjöviken 

 

Vi hjälper dig att se över ditt bolån:  

Exempel på bolåneräntor 

Genomsnittlig bolåneränta föregående månad (nov. 

2020)  

3 mån 1,45% 

3 år 1,30% 

5 år 1,32% 

*Genomsnittsräntan för bolån visar ett genomsnitt av de räntor som våra kunder i SEB har fått på nya 

och villkorsändrade bolån under de senaste 12 månaderna. Eftersom genomsnittsräntan är beräknad 

utifrån olika lån och till många olika kunder med olika individuella och ekonomiska förutsättningar, har 

våra kunder fått ränta både över och under genomsnittsräntan. Vilken ränta just du får beror på många 

olika faktorer, t.ex. dina ekonomiska förutsättningar, hur stora lån du har i förhållande till bostadens 

värde och det rådande ränte- och marknadsläget. Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas 

ingen genomsnittsränta. 

Din ränta bestäms utifrån en individuell prissättning/rabattering 

som bland annat påverkas av parametrar som bolånets storlek 

i förhållande till bostadens värde och hur mycket affärer du i 

övrigt har hos oss på SEB. 

I SEB:s bolåneerbjudande ingår: 
• Bolån med bottenlån upp till 85 procent av bostadens 

värde. 

• Bolån med ränta på bindningstid från tre månader till tio år. 

• Möjlighet till tillfällig finansiering när du är mellan två 

bostäder och även möjlighet till handpenningslån. 

 
 
 

Erbjudande till dig utöver 

bolåneerbjudandet: 

En enkel vardag ger tid över till annat 
För att du ska kunna lägga tid på det som är viktigt har vi 

skapat smarta och enkla lösningar för din 

vardagsekonomi. Och när du behöver personlig service 

finns vi här för dig dygnet runt, alla dagar. 

Var förberedd om något händer 
Ibland blir det inte som du har tänkt dig. Därför ser vi till 

att du är rustad för alla livshändelser och beredd när det 

oväntade inträffar. Hos oss får du enkelt och bekvämt 

hjälp med både familjejuridik och försäkringar så att du 

kan planera för framtiden och samtidigt ska trygghet för 

dig och din familj.  

Tillsammans gör vi skillnad  

För oss handlar hållbarhet om två saker. Först och främst 

ska du ha en balanserad och hållbar ekonomi så att du 

kan förverkliga dina drömmar. Samtidigt vill vi tillsammans 

med dig göra långsiktig nytta för samhället och vårt 

planet. Det gör vi genom att erbjuda flera klimatsmarta val 

i vårt utbud.  

 

Är du intresserad av att ta del av vårt 

bolåneerbjudande? 

Då är du välkommen att kontakta oss via telefon eller mail,  

så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just dig! Våra kontaktuppgifter är: 

Ann-Sofi Ericson  Anna Lind 

036-777 85 34  036-777 85 25 

ann-sofie.ericson@seb.se anna.lind@seb.se  

 


