
Skandia sänker bolåneräntor fr.o.m. 2019-07-11
Skandia sänker bolåneräntorna för bolån med två respektive tre års bindningstid från och med 11 juli 2019. Förändringen
innebär att det nu finns möjlighet att få Skandias lägsta ränta, 1,09 procent (effektiv ränta 1,10 procent), på alla bindningstider
från tre månader rörligt till tre år bunden ränta.

Upplåningskostnaderna på längre löptider har minskat under den senaste tiden vilket gjort det möjligt att nu sänka boräntorna på två
respektive tre års bindningstid.

-       Vi har ett väldigt speciellt ränteläge och gör nu en räntesänkning. Det innebär att vi nu erbjuder samma pris för att binda räntan på tre år
som att ha den på 3 månader rörlig ränta. För oss är det viktigt att kunna ge ett konkurrenskraftigt erbjudande till våra kunder, säger Johanna
Cerwall, vd Skandias bank.

Skandias prismodell för bolån är fullt transparent. Modellen belönar kunder med tjänstepension, dvs har du tjänstepension i Skandia får du en
lägre boränta. Utöver tjänstepension spelar lånets storlek, belåningsgrad och sparande också in. Med maximal rabatt blir räntan nu 1,09
procent (effektiv ränta 1,10 procent) på bindningstiderna mellan tre månader till tre år.  

-       Vi är den enda aktören med en transparent prismodell som alltid ger en rabatt till sina tjänstepensionskunder. Med denna räntejustering
så stärker vi ett redan förmånligt, tryggt och transparent erbjudande om man samlar sin tjänstepension och bolån hos oss på Skandia,
Johanna Cerwall, vd Skandias bank.

Skandia ändrar fr o m 2019-07-11 räntan för bolån enligt följande: 

Bindningstid  Listränta  Förändring (procentenheter) Ny ränta med maximal rabatt 
3 mån 2,00% - 1,09% (effektiv ränta, 1,10%)
1 år 2,00% - 1,09% (effektiv ränta, 1,10%)
2 år 2,00% -0,05 1,09% (effektiv ränta, 1,10%)
3 år 2,00% -0,09 1,09% (effektiv ränta, 1,10%)
5 år 2,49% - 1,58% (effektiv ränta, 1,59%)

För ytterligare information:
Skandias pressjour, 08-787 10 14

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och
vara frisk på vägen dit. Vi har mer än 600 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2
miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din
ekonomi från pension till räkningar.


