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Välkommen till en lokal bank med ett personligt engagemang. Hos oss kan du 
räkna med hög service och snabba besked. Vi hjälper dig att hitta de lösningar 
som passar bäst för dig och din ekonomi i varje situation.

Välkommen till Handelsbanken 
Uppsala City
Hos oss erbjuder vi trygghet, omtanke och ett personligt 
engagemang för dig och din ekonomi. Från den dag du blir 
kund hos oss och framåt.

Varför ska du välja oss?
Vi har bred kompetens inom ekonomi, både för privatperso-
ner och företag. Hos oss får du professionella råd 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.

Brf Skogsbrynet

Kontaktpersoner
Hör av dig och boka in en tid för rådgivning. Vi ses när och 
där det passar dig bäst. Digitalt eller hos oss på 
bankkontoret.

Amanda Wickman, Affärsrådgivare, tel 018-65 58 28 
amanda.wickman@handelsbanken.se

Wilhelm Jarnvall, Affärsrådgivare, tel 018-65 58 52 
wilhelm.jarnvall@handelsbanken.se

Dragarbrunnsgatan 40, 75 320 Uppsala, 018-655898
handelsbanken.se/uppsala_city
Organisationsnummer 502007-7862



Bolån i Handelsbanken
• Bolån på upp till 85 procent av bostadens marknadsvärde.
• Som säkerhet för bolånet används pant i den aktuella 

bostaden.
• Ingen uppläggningsavgift eller aviavgift.
• Om du tecknar vårt bolåneskydd blir bolånet extra tryggt för 

dig och dina nära som skyddar vid sjukdom, arbetslöshet 
och dödsfall.

Hos oss får du
• Egen kontaktperson för dig och din familj.
• Trygga tjänster för dig och din bostad som till exempel 

juridisk hjälp och hemlarm.
• Personlig service via telefon dygnet runt.
• Bankkort Mastercard, vi bjuder på kortavgiften det första 

året, ordinarie avgift 300 kr per år.
• Allkort Mastercard, vi bjuder på kortavgiften det första året, 

ordinarie avgift 360 kr per år.
• Platinum Mastercard, kostnadsfritt de första 6 månaderna, 

ordinare avgift 2 400 kr per år.

handelsbanken.se/uppsala_city

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. 

Villkor
Lånelöfte och finansiering för samtliga krediter sker efter sedvanlig
kreditprövning. Priser och villkor är dagsaktuella och kan förändras över tiden. 
Kontakta oss för aktuella räntor.

Exempel på vad ett bolån kan kosta
För ett bolån på 1 000 000 kr med rak amortering med en löptid på 50 år och 
månadsvis betalning med 2% ränta blir den effektiva räntan 2,02%. Den 
första månadsbetalningen inkl amortering blir i ovan exempel 3 334 kr, och 
totalt belopp att betala om lånet behålls i 50 år och räntan är oförändrad under 
lånets löptid uppgår till 1 500 723 kr. Antalet månadsbetalningar är då 600 
stycken. Effektiv ränta är den totala kostnaden för krediten angiven som en 
årlig ränta i procent där hänsyn även tagits till antal aviseringar samt avgifter 
och kostnader som utgör en del av kreditkostnaden. Handelsbanken debiterar 
inga avgifter för att lägga upp bolån och tar inte ut någon aviseringskostnad 
för dessa lån.

Erbjudande till dig som medlem i Brf 
Skogsbrynet

 Bindningstid  Ränta per 2022-09-05

 3-månader  2,35 %

 1 år  3,69 %

 2 år  4,15 %

 3 år  4,19 %

 5 år  3,99 %

Grönt bolån
Med en energieffektiv eller miljöcertifierad bostad kan du 
ansöka om Grönt bolån och få 0,10 procentenheters lägre 
ränta. På handelsbanken.se/grontbolan kan du läsa mer.

Ränteerbjudande
Hos oss får du en individuell ränta som framförallt baseras på 
vilka övriga banktjänster du har hos oss. 
I nuläget erbjuder vi nedan räntor till dig. 

Erbjudandet gäller till tillträdesdagen  efter sedvanlig kredit-
prövning och förutsätter att du samlar dina bankaffären hos oss
på Handelsbanken Uppsala City


