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Nordnet sänker räntan – erbjuder Sveriges lägsta 

listränta för bolån 

 

Nordnet genomför idag sänkningar på två av sina bolåneräntor, och det är nu möjligt för kunder med 

ett stort sparande att låna pengar för bostadsköp till låga 0,65 procent. 

Nordnet har erbjudit bolån på den svenska marknaden sedan 2016, och erbjudandet premierar de 

kunder som samlar sitt sparande i aktier och fonder hos företaget. Från och med idag är den lägsta 

räntesatsen 0,65 procent, vilken erbjuds kunder med ett sparande på minst femton miljoner kronor. 

Räntesatsen innan sänkning var 0,69 procent. För kunder med ett sparande på minst tio miljoner sänks 

räntan från 0,79 procent till 0,69 procent. 

- Vår ambition inom bolån är att erbjuda Sveriges lägsta listränta till privatpersoner med ett stort 

sparande, och med en ränta på 0,65 procent kan vi leverera på den målsättningen, säger Martin 

Ringberg, Sverigechef på Nordnet. 

Vid beräkning av storleken på sparkapital räknas sökandes och medsökandes samlade tillgångar ihop, 

inklusive eventuella företagskonton och pensionssparande. Det är möjligt att belåna villor, 

bostadsrätter och fritidshus. Det maximala belåningsvärdet är 60 procent av bostadens värde. De 

befintliga kunder som uppfyller tillämplig gräns för sparkapital kommer automatiskt få den nya lägre 

räntesatsen när aktuell räntebindningsperiod på max tre månader löper ut. 

- Vi har bra tillväxt i vår bolåneaffär, och utlåningsvolymen har ökat närmare 40 procent det senaste 

året. Idag lånar vi ut 8,5 miljarder till svenska bostadsägare. Förutom den låga räntesatsen tror jag 

att konsumenterna uppskattar vår enkla modell – räntan är prutad och klar, och vi har rensat bort 

alla pappersblanketter ur ansöknings- och utbetalningsprocessen, säger Martin Ringberg, 

Sverigechef på Nordnet. 

I samarbete med Stabelo kan Nordnet också erbjuda förmånliga räntor till samtliga kundtyper, utan 

motkrav på sparkapital eller övrigt engagemang hos Nordnet. Räntan för ett lån med ett års 

bindningstid är 1,03 procent. 

Mer information om Nordnets bolån finns här: https://www.nordnet.se/se/tjanster/lan/bolan  

 

För mer information, kontakta: 

Johan Tidestad, kommunikationschef 

johan.tidestad@nordnet.se, 0708 875 775 
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