Fjugesta i mars 2017

Finansiering av indragning av fiber
Lekebergs Sparbank erbjuder nedanstående hushållsfinansiering av indragning av fibernät för
data, telefoni och TV för de hushåll som är eller väljer att bli Nyckelkunder i Lekebergs Sparbank:
•
•
•
•
•
•

Lån: max 25 000 kr/hushåll (efter sedvanlig kreditprövning)
Amorteringstid: max 5 år
Säkerhet: Blanco
Ränta: f.n. 4,85 % (per 2017-03-21), (effektiv ränta 4,96 % *)
Uppläggningsavgift: 0kr (ordinarie avgift 650 kr)
Aviseringsavgift: 0 kr vid avisering i internetbanken (45 kr vid postal avisering)

*Exempel för beräkning av effektiv ränta
Kreditbelopp: 100 000 kr
Återbetalningstid: 5 år
Exempelränta: 4,85 %
Avgifter: inga (se ovan)
Effektiv ränta: 4,96 %
Totalt belopp att betala: 112 816, vilket motsvarar 1 880 kr per månad. Antal månadsbetalningar är 60 st. vid en
återbetalningstid på 5 år.
Det här är en förenklad kalkyl och avvikelser kan förekomma i det enskilda fallet. För en mer exakt beräkning av din
lånekostnad och ytterligare information om lånet kontakta oss.
I ovanstående exempel har vi räknat med annuitet. Det innebär att du, på ditt lån, betalar av (amorterar) mindre i början
och mer på slutet. Vilket gör att du får en ungefär lika stor månadskostnad under hela tiden. Det vanligaste är emellertid
rak amortering, vilket innebär att du betalar en högre månadskostnad i början och lägre på slutet - månadskostnaden
sjunker med lånetiden. Men för att du som kund lättare ska kunna jämföra våra lån, har vi i alla våra räkneexempel valt
att räkna på samma sätt (d.v.s. med annuitet).

Nyckelkund
Vi har samlat våra mest populära verktyg och tjänster i det erbjudande vi kallar Nyckelkund.
Med rätt verktyg är det enkelt att ha kontroll över sin vardagsekonomi. För 39 kr*/månad får du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internetbanken
Mobilbanken
Telefonbanken
Mobilt Bank-ID
Swish
Bankkort MasterCard
Betal- och kreditkort MasterCard
Nyhetsbrev
Inbjudan till årlig genomgång av din privatekonomi

*Ordinarie pris är 52 kr per månad om tjänsterna köps separat.

Förutom tjänsterna som ingår i Nyckelkund får du även tillgång till fler förmåner. Bland annat få du
upp till 20 % rabatt på bilförsäkring och hemförsäkring om du tecknar båda hos oss.
För att bli Nyckelkund i Lekebergs Sparbank behöver du vara över 18 år och ha din inkomst insatt
på ett konto i vår bank.
Vi hoppas att ovanstående förslag ska motsvara era förväntningar.
Erbjudandet gäller till och med 2017-09-30.
Med vänlig hälsning
Lekebergs Sparbank

