
Prova oss. Vi tål att jämföras!
Som ny kund får du vårt kompletta startpaket utan kostnad under 6 månader.*

Sparbanken Syd är inte som andra banker. Vi är en 
äkta sparbank helt utan aktieägare och chefsbonusar. 
Vi är dessutom Sveriges äldsta sparbank och har 
snart 200 års erfarenhet av att driva bank. 

Samtidigt har vi ett ungt och nyfiket sinne vilket 
gör att vi alltid är aktuella och anpassar oss efter 
samhällsutvecklingen och våra kunders önskemål. 
Därför kan vi erbjuda såväl digitala som fysiska 
kontor samt flera olika digitala tjänster. Vi tror 
nämligen på att låta dig som kund själv få välja 
var och hur du vill träffa oss utan att tvingas till en 
lösning som inte passar.

Vårt erbjudande till 
medlemmar i klubben

Sparbanken Syd 

älskar
fotboll!

Hos oss kan du få:
Lånelöfte inom 24 timmar

Bra villkor för ditt bolån

Hållbara fonder och miljölån

Rådgivning på kontor eller 
hemma via nätmöte

Licensierade rådgivare

Ett enklare bankliv med Mobil- 
banken, Internetbanken och Swish









info@sparbankensyd.se  
0411-82 20 00  alt 040-37 40 00 
www.sparbankensyd.se

* Startpaketet innehåller Privatkonto, Sparkonto, Internetbank, med betaltjänst Mobilbank, Telefonbank, Swish och Bankkort Visa.  
Kostnadsfritt tillval: Sparbanken Syds Visa Betal- & Kreditkort (sedvanlig kreditprövning krävs).

Välkommen att kontakta oss på Lommakontoret!
Agnetha Forell
Privatrådgivare
agneta.forell@ 
sparbankensyd.se
040-37 40 51

Catarina Ekström
Privatmarknadschef
catarina.ekstrom@ 
sparbankensyd.se
040-37 40 54

Marianne Nordstedt
Privatrådgivare
marianne.nordstedt@ 
sparbankensyd.se
040-37 40 55



Vi följer dig hela vägen hem
Att planera nytt boende är spännande, 
men det är också en stor och viktig affär. 
För att du ska känna dig trygg får du hjälp 
genom alla steg av din rådgivare − allt 
ifrån lånelöfte till en ny bostad med trygg 
ekonomi. Självklart går vi igenom ditt 
behov av trygghetsförsäkringar i samband 
med bostadsköpet.

Just nu erbjuder vi boräntor från 1,49 %

Drömmer du om ett nytt boende?

Lånelöfte inom 

24 timmar
på vardagar!

Exempel: Vid en bunden (1 år) ränta på 1,49% (ränta per 25 maj 2018) blir den effektiva räntan 1,50% för ett lån på 1 000 000 kr med återbetalningstid på 40 år. Totalt 
att betala på 40 år blir 1 298 259,23 kr (varav ränta 298 259,23 kr). Din kostnad för lånet första månaden blir 3.187,19 kr. Du amorterar lika mycket varje månad och 
om inte räntan ändras under hela lånets löptid innebär det att din totala månadskostnad kommer att sjunka då lånebeloppet minskar när du amorterar. Du kommer att 
ha 480 st betalningstillfällen. Vi har ingen uppläggningsavgift och ingen aviavgift. Vid flytt av bundna bolån kan din nuvarande bank ta ut ränteskillnadsersättning.

info@sparbankensyd.se  
0411-82 20 00  alt 040-37 40 00 
www.sparbankensyd.se

* Under förutsättning att du fullföljer din affär och belånar bostaden genom oss.  

Vi erbjuder:
Snabbt lånelöfte

Ränte- och kostnadsfritt  
handpenningslån i 3 mån*

Bolån med konkurrensmässiga villkor

Licensierade privatrådgivare








