Livet är fullt med vändningar som tar dig åt
både det ena och det andra oväntade hållet.
Många lämnar avtryck för livet, både bra
och dåliga. Men hur varje händelse påverkar
din ekonomi är inte alltid lika självklart. Det
är därför vi alltid har en helhetssyn när vi
tillsammans går igenom dina framtidsplaner.
Vi hjälper dig att skapa förutsättningar för en
enklare vardag där det finns plats för dina mål
och drömmar
I vår rådgivning fokuserar vi på att du ska kunna leva
som du vill – hela livet. Allt utifrån dina behov och just
din situation. Det gör att du får rätt hjälp att fatta aktiva
och medvetna beslut under livets all händelser – både
de planerade och de oförutsedda. Vårt perspektiv är
långsiktigt. Vi vill skapa en framtid som är hållbar både
för dig och för samhället i stort.

Tillsammans kan vi göra 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 vår planet. Det gör vi genom att erbjuda flera
klimatsmarta val i vårt utbud.
Ambitionen finns inom oss alla och med rätt
förutsättningar hjälper den människor att skapa nya
möjligheter. Det är därför
När du väljer att samla din ekonomi hos oss har vi nu ett bra
erbjudande till dig.
Vad just du behöver beror förstås på vem du är och var du
befinner dig i livet, därför är rådgivning grunden i allt vi gör.

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 när något händer
Ibland blir det inte som du 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 familjejuridiken och försäkringar så
att du kan planera för framtiden och samtidigt skapa
trygghet för dig och din familj.

På baksidan hittar du vårt ränteerbjudande

Vårt bolåneerbjudande till dig

Gröna Bolånet
– För dig med klimatsmart boende

Exempel på räntor
(inkl räntenedsättning) per 20201028 med grönt bolån
3 mån
3 år
5 år

1,75 %
1,29 %
1,39 %

Din ränta bestäms utifrån vår ordinarie ränta minus en
räntenedsättning. Vår ordinarie ränta hittar du på seb.se

Din räntenedsättning
3 mån
0,64 procentenheter
3 år
0,45 procentenheter
5 år
0,35 procentenheter

Våra erbjudanden om lån gäller under förutsättning att kredit kan
beviljas efter sedvanlig kreditprövning. Vid individuell kontakt kan
dina räntor ev. bli lägre

I bolånerbjudandet ingår
•
•
•
•

Bolån med bottenlån upp till 85 % belåning av
bostadens värde.
Bolån med ränta på bindningstider från 3 månader
till 10 år.
Handpenning- och överbryggningslån vid behov.
Ett kostnadsfritt juridiskt avtal (t.ex. samboavtal) via
vår samarbetspartner Avtal24 om du är ny
bolånekund i SEB.

Vi erbjuder ett extra förmånligt bolån för dig med ett
klimatsmart boende. Rabatten är 0,10 procentenheter på
din boränta.

För att få ett grönt bolån behöver din bostad uppfylla
minst ett av fyra följande kriterier:
•
•
•
•

A eller B-klassad enligt Bolagsverkets
energiklassificering från 1 januari 2014.
Ett Svanenmärkt hus enligt det statliga bolaget
Miljömärkning Sverige
En guld eller silvercertifierad miljöbyggnad enligt
Sweden Green Buildning Council
Ett certifierat passivhus

Därför erbjuder vi ett grönt bolån
Idag kommer nära 40 procent av all energi
som förbrukas i Sverige från byggnader, enligt
Världsnaturfonden (WWF). Med ett grönt bolån vill vi
bidra till att minska energianvändningen och uppmuntra
dig till att välja ett så klimatsmart boende som möjligt.
Det här är ett steg på vår väg mot en grönare framtid.
Tillsammans kan vi göra skillnad.

När du väljer ett grönt boende
•
Bidrar du till en långsiktigt mer hållbar väld
•
Sänker du dina driftkostnader
•
Får du en lägre bolåneränta

