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Handelsbanken

Blivande bostadsrättshavare
Att.: Brf Köpingsviks Strand

Hej,
Handelsbanken Öland är en lokal bank med kontor på Storgatan i Borgholm. Vi är 6 personer som arbetar på
kontoret med verksamhetsområde hela Öland.
För oss är ett nära och fortlöpande samarbete med er som kund en förutsättning för att affärsrelationen ska
utvecklas på bästa sätt. Vårt mål är att ni som kund ska vara nöjda, därför utgår vi alltid från era behov och
strävar alltid efter att skapa en god och långsiktig relation med er som kund. Handelsbanken har en erkänt
hög kvalitet på digitala tjänster, rådgivning och service samt ett brett tjänste- och produktutbud.
Det samlade kundansvaret för Blivande bostadsrättshavare finns på kontoret och MARTINA NILSSON är er

kundansvarig som därigenom är den naturliga kontakten när det gäller era samtliga affärer. Det är även
MARTINA NILSSON som säkerställer att ni får en kvalificerad rådgivning och service från hela bankens team
av specialister.
Att samarbeta med oss innebär ett löfte om ett långsiktigt samarbete, lokal beslutskraft och personlig omtanke om
er som kund.
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Med vänlig hälsning
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MARTINA NILSSON
Kundansvarig

THOMAS SVENSSON
Kontorschef
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Kontaktpersoner
Kontoret
BORGHOLM

Hemsida

E-post

Kontaktperson

Telefon

E-post

Telefon

MARTINA
NILSSON

Kundansvarig

martina.nilsson@handelsbanken.s
e

0485-56
48 47

THOMAS
SVENSSON

Kontorschef

thomas.svensson@handelsbanken
.se

0485-56
48 41

Finansiering
Bolån
Genom Stadshypotek AB erbjuder vi hypotekslån för privatpersoner på max 85 % av marknadsvärdet och där vi
pantsätter bostadsrätten som säkerhet. Kontakta gärna oss för ett möte om just din/er situation.

Affärsförslagets förutsättningar
Affärsförslaget förutsätter ett positivt kreditbeslut i Handelsbanken och gäller endast om förutsättningarna för det
inte ändras till följd av ändrad lagstiftning, beslut av regeringen, Riksbanken, Finansinspektionen eller annan
myndighet eller till följd av händelser på kreditmarknaden över vilka banken inte kan råda.
De erbjudna tjänsterna förutsätter att bankens sedvanliga avtalshandlingar undertecknas.
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MARTINA NILSSON
Kundansvarig

THOMAS SVENSSON
Kontorschef

