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Bolån med hållbarhetsrabatt för dig som
bor i ett hus märkt med Miljöbyggnad
Du som valt ett boende som är certifierat enligt Miljöbyggnad är med och
bidrar aktivt till ökad hållbarhet. Det tycker vi på Ekobanken är utmärkt och
vi vill därför erbjuda dig en förmånlig finansiering av ditt boende.
Vi kallar det för Ekobankens bolån med hållbarhetsrabatt.
Bolån med hållbarhetsrabatt
Ekobankens bolån med hållbarhetsrabatt vänder sig till dig som bor i eller planerar att köpa en lägenhet märkt med Miljöbyggnad Guld eller Silver. Bolånet får uppgå till maximalt 75 procent av aktuell
värdering av huset eller lägenheten som ska belånas. Du kan välja mellan rörlig ränta eller bunden
ränta med två eller fem års bindningstid.
Medlemskap i Ekobanken
Som låntagare hos oss blir du också delägare i Ekobanken genom att köpa medlemsinsatser i banken.
Insatserna består dels av en grundinsats om 1 000 kronor och dels av ytterligare medlemsinsatser
motsvarande en procent av det belopp som du lånar (dock max 20 000 kr). Dessa medlemsinsatser
kan säljas till aktuell kurs när lånet är löst. Läs gärna mer om medlemsinsatser och ägande i Ekobanken
på vår hemsida.
Vi hjälper dig gärna
Du är alltid välkomna att kontakta oss för att diskutera vilket låneupplägg som passar din ekonomi
eller om du har andra frågor. Vill du ansöka direkt så gör du detta enkelt genom att fylla i en kreditansökan och skicka in den till oss. Föredrar du att i förväg veta vad du kan få låna kan du ansöka om ett
lånelöfte som är giltigt i tre månader från fattat beslut.

Fakta om Ekobanken
Ekobanken är en medlemsägd bank för alla som vill ta ansvar för hur pengar används, både
som insättare och som låntagare. Vi lånar ut pengar till ändamål som skapar ekologiska,
sociala och kulturella mervärden. Vår unika transparens är vårt viktigaste instrument för att
visa hur vi arbetar i praktiken. Det innebär att vi öppet redovisar alla våra lån till företag och
organisationer så att du som kund kan se vart pengarna tar vägen.
Ekobanken startade 1998 och är Sveriges fristående representant för den växande
internationella bankrörelse som kallas för ’social banking’, där just transparensen är ett
typiskt kännetecken. Som kund i Ekobanken är du genom ditt sparande och dina bolån med
och bidrar till ett hållbart samhälle.
Ekobanken omfattas av den statliga insättningsgarantin.
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Fakta

Miljöbyggnad
Miljöbyggnad är ett miljöcertifieringssystem för byggnader som administreras av
Swedish Green Building Society. Fokus ligger på energi,
innemiljö och materialval
och kännetecknas av tydlig
uppföljning i syfte att skapa
miljömässigt hållbara byggnader. Miljöbyggnad kan
användas för såväl nyproducerade som befintliga byggnader. I Miljöbyggnad kan
en byggnad uppnå betyget
Brons, Silver eller Guld. För
att kvalificera sig till Ekobankens hållbarhetsrabatt krävs
att byggnaden uppnår Guld
eller Silver.

