Prata med oss!
Till dig som köper bostad via Bostadrättsföreningen
Tegelbruket. Att ﬂytta till nytt boende är inspirerande,
spännande och ett bra tillfälle att se över hela sin ekonomi.
Med lång erfarenhet vet vi vad det innebär att köpa
nyproduktion och vad som är viktigt att tänka på.
Bolån med personlig rådgivning

Försäkra hemmet

Vi vill träffa dig och diskutera en
ﬁnansieringslösning som passar just dina behov.
Då går du tillsammans med en av våra licensierade
rådgivare igenom hela din boendeekonomi.

Skydda hemmet oavsett om du köper bostadsrätt,
villa eller fritidshus. Vi erbjuder dig hemförsäkring
kostnadsfritt i 3 månader vid nytecknande av
helårsavtal. Försäkringsgivare är Tre Kronor
Försäkring AB.

Vill du göra en kalkyl direkt och räkna på din
boendekostnad gör du det snabbt och enkelt på
www.swedbank.se/boende. Som kund kan du
ansöka om lånelöfte direkt via Internetbanken eller
vår app. När du ansöker om en kredit gör vi alltid
en sedvanlig kreditprövning.

Bli Nyckelkund utan månadsavgift
första året!
Som Nyckelkund har du tillgång till Bankkort,
betal- och kreditkort MasterCard*,
Swish, Mobilt bankID, ID-skydd**, vår App,
internetbanken och Kundcenter Privat som är
öppet dygnet runt alla dagar!

Försäkra dig själv
Var förberedd om något oförutsett skulle hända
och öka tryggheten för dig och din familj.
Prata med oss så hjälper vi dig att göra en
genomgång av ditt försäkringsbehov utifrån just
dina förutsättningar. Swedbank förmedlar
personförsäkringslösningar för Swedbank
Försäkring AB, Förenade Liv Gruppförsäkring AB
och Tre Kronor Försäkring AB.

Alltid öppet
Kundcenter Privat 0771-22 11 22 öppet alla
dagar dygnet runt. Du når oss också på
swedbank.se eller via vår app.

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

Till dig som
köper bostad!

Välkommen att kontakta oss för att ta del av erbjudandet!
Välkommen in på kontoret i Vänersborg eller
kontakta oss på 0521-99300 för att boka en tid.

* 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. Erbjudandet gäller till och med den 31 december 2020.

