Har din
BRF en bra
ränta?
I ett uppåtgående ränteläge blir det allt mer aktuellt
för bostadsrättsföreningar att se över sina lån. Som
styrelse kan det vara svårt att avgöra om man ligger
rätt i räntanivåer. Det är där vi kommer in.

Varför skall du handla upp ditt lån?

Varför skall du välja Interesta?

Som styrelsemedlem är din främsta uppgift att
se efter medlemmarnas ekonomiska intresse.
Att konkurrensutsätta leverantörer ingår i det.
Banken är en leverantör av ﬁnansiella tjänster
och bör således konkurrensutsättas

Vi har över 30 års samlad erfarenhet av att
arbeta inom bank. Vi pratar bankens språk och
vet vilka förhandlingsmöjligheter som ﬁnns.

Hur fungerar det?

Vad kostar det?

Vi tar uppgifter om ditt nuvarande lån och
förhandlar med alla storbanker. Du får en
sammanställd offert med alla erbjudanden
som ni enkelt kan ta ställning till. Därefter
löser vi resten.

Ingenting, egentligen. Lyckas vi förhandla ned
din ränta tar vi en procentuell andel av första
årets besparing. Inga fasta kostnader, inga
dolda avgifter. Lyckas vi inte, betalar ni inte.

Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning
Interesta AB – info@interesta – www.interesta.se – 036 29 37 180

Så undviker ni att
behöva höja
årsavgi!en
Visste du att räntekostnaden är den enskilt största kostnaden en
förening oftast har? Trots det missar man ofta att
konkurrensutsätta sina låneräntor, man litar oftast på sin bank.
Men man skall inte glömma bort att bankkontakten är en säljare.
För höga lånevillkor kan bidra till att föreningen tvingas höja
årsavgiften. Men det är där vi kommer in.
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