Stegen till din
nya bostad
Du kan ansöka om lånelöfte direkt på vår hemsida
eller via appen. Beviljat löfte gäller i 6 månader.
När det är aktuellt att skriva köpekontrakt behöver
du kontakta banken för att få ett slutgiltigt besked.
Ring 0771-827000, eller skicka ett meddelande via
internetbanken.

Tillträdet sker vanligtvis på mäklarens kontor och vi
sköter alla transaktioner.

Kontrakt
Vid kontraktskrivningen bestämmer du tillträdesdag,
tillsammans med mäklaren och säljaren av objektet.
Handpenning ska betalas cirka 5 dagar efter skrivet
köpekontrakt och när detta är gjort är dags att kontakta oss igen, för att boka ett trygghetsmöte.

Vilken annan bank ger mer?

Sedan är det dags att flytta in i din nya bostad – hoppas
du kommer att trivas!

Möte med banken
Mötet sker 3–4 veckor innan ditt tillträde och då träffar
du en rådgivare för att gå igenom ditt nya låneupplägg
samt även personförsäkringar och ditt sparande.
Med på mötet har du den pärm som du fått av mäklaren.
I den finns alla uppgifter vi behöver om din nya bostad.
Din kontantinsats behöver finnas på ett konto hos
Sparbanken Rekarne innan detta besök.
Vid besöket behöver du också uppge var din kontantinsats kommer från, till exempel sparande, gåva eller
försäljning av bostad. Om insatsen kommer från ditt
befintliga boende, som behöver säljas först, är det viktigt att du informerar om det redan när du bokar mötet.
Lånehandlingar
Några veckor innan ditt tillträde kommer lånehandlingarna med posten. Dessa skriver du under och returnerar
i svarskuvert omgående, så att allt är klart inför ditt
tillträde.
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Steps to your new home
You can apply for a loan commitment directly
on our website or via the app. Once approved,
a loan commitment is valid for 6 months.
When the time comes to sign the contract of purchase,
you must contact the bank again in order to obtain a
final decision. Call us on 0771-827000, or send a message via the internet bank service.
Contract
When signing the contract, you will also decide the date
on which the handover will occur together with the
seller and the estate agent. The deposit must be paid
within approx. 5 days after the signing of the contract,
and, once this has been done, it will be time to contact
us again so that we can arrange a reassurance meeting.

immediately, to ensure that everything is ready in time
for you to take possession.
The handover of possession usually takes place at
the estate agent’s office, and we take care of all the
transactions.
It will then be time to move into your new home, and
we hope you will be very happy there!
Which other bank gives you more?

Meeting with the bank
Around 3-4 weeks before the handover date, you will
meet with an advisor who will help you to understand
your new loan arrangements as well as reviewing your
situation with regard to personal insurance or savings.
At this meeting, you must take with you the folder you
received from the estate agent. This contains all the information we need to know about your new home. Your
cash deposit must have been paid into your Sparbanken
Rekarne account prior to this visit.
Also at this meeting, you must state where the money
for your deposit has come from – for example, from
savings, a gift, or the sale of another property. If the
deposit is coming from an existing property that needs
to be sold first, it is important that you inform us of this
when you book the meeting.
Loan documentation
Your loan documentation will be posted to you a few
weeks before the handover date. These documents
must be signed and returned (using the reply envelope)
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