
Lånebelopp* Månadsbelopp 
i 7 år

Månadsbelopp 
i 10 år

Månadsbelopp 
i 15 år

Månadsbelopp 
i 20 år

80.000 kr 1.283 kr 965 kr 721 kr 602 kr

100.000 kr 1.562 kr 1.173 kr 875 kr 730 kr

150.000 kr 2.261 kr 1.695 kr 1.262 kr 1.051 kr

200.000 kr 2.959 kr 2.217 kr 1.648 kr 1.371 kr

250.000 kr 3.518 kr 2.634 kr 1.957 kr 1.627 kr

Nu underlättar vi för dig som vill satsa på hållbar 
energi. Med banklånet Ikano Jordnära kan du som 
äger ditt hus låna till ett solpanelssystem från SVEA 
Solar. Du ansöker med några få klick och får svar 
direkt! Välj den återbetalningstid som passar dig 
bäst och slutbetala när du vill, utan extra kostnad.

* Ikano Jordnära löper med f.n 4.65 % rörlig ränta och aviavgift på 25 kr/månad vid pappersavi och 0 kr/månad med autogiro
utan pappersavi. Säg att du lånar 100 000 kr över 7 år med 4.65 % rörlig ränta. Förutsatt oförändrad ränta och autogirobetalning 

utan pappersavi,  blir genomsnittligt månadsbelopp 1 537 kr (inkl. amortering och ränta), totalt återbetalningsbelopp 115 484 kr, 
antalet  avbetalningar 76 st och effektiv ränta 4,76 % (2022-08-23). Kreditgivare är Ikano Bank AB (publ).

Ikano Bank AB (publ), Hyllie Boulevard 27, Box 31066, 200 49 Malmö, Sweden. Tel +46 10 33 00 00 03, VAT SE516406092201
Reg. no. 516406-0922, under the supervision of the Swedish Finansinspektionen, www.ikanobank.com

Fullständiga villkor Anmälan autogiro

Läs mer och ansök om Ikano Jordnära     >

Lånebelopp: 15.000 - 250.000 kronor*    

Aviavgift: 0 kr/mån om du väljer autogiro    

Årsränta: f n 4,65%

Svar direkt

Ansök med BankID 

Låt oss ordna finansieringen.

•  Vid tillfället för ansökan behöver du stå som ägare till fastigheten som solcellssystemet är avsett för.

•  För lån över 150 000 kr behöver ni vara två som ansöker.

https://partner.ikanobank.se/web/site_files/docs/jordnara/Villkor_jordnara.pdf?_ga=2.80143443.57225348.1568625623-1195145753.1556545037
https://partner.ikanobank.se/web/site_files/docs/jordnara/Ikano_Jordn�ra_AG.pdf?_ga=2.16105842.57225348.1568625623-1195145753.1556545037
http://www.ikanobank.se/jordnara



