Boende i Brf Västra
Vakten
Vi hjälper dig att hitta de lösningar som passar bäst för dig och din ekonomi.
Hos oss kan du räkna med hög service och ett personligt engagemang. Här är
några exempel på vad vi kan erbjuda dig.
Erbjudande till dig som medlem i Brf
Västra Vakten
• Bolån upp till 85 procent av bostadens marknadsvärde.
• Amortering enligt gällande amorteringskrav.
• Ingen uppläggnings- eller aviseringsavgift.
• Som säkerhet för bolånet används pant i den aktuella
bostaden.
Varför ska du välja oss?
Vi har bred kompetens inom ekonomi, både för
privatpersoner och företag. Hos oss får du professionella
råd personligt anpassade efter just din situation. Som
bostadsägare ställs du inför många beslut som påverkar din
vardagsekonomi. Väljer du oss som bolånepartner får du
tips och stöd genom hela livet. Vi ser din ekonomi som en
helhet och får alla bitar att falla på plats. Då kan du känna
dig trygg och nöjd med dina val, nu och i framtiden.

Kontaktuppgifter
Boka en tid hos någon av oss så går vi igenom din ekonomi
tillsammans. Hos oss är ingen fråga för liten eller för stor för
att ställas. Vare sig det handlar bolån eller något annat som
rör din ekonomi.
Catharina Wall, rådgivare, tel 040-36 37 07
catharina.wall@handelsbanken.se
Ardit Sakipi, rådgivare, tel 040-36 37 25
ardit.sakipi@handelsbanken.se

Lokgatan 8, Malmö, 040 36 37 00
handelsbanken.se/malmo_city
Organisationsnummer 502007-7862
Vill du ha hjälp med bankärenden när kontoret har stängt
ringer du 0771-77 88 99 för personlig service dygnet runt.

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.

handelsbanken.se/malmo_city

Villkor
Lånelöfte och finansiering för samtliga krediter sker efter sedvanlig
kreditprövning. Kontakta oss för aktuella räntor.

