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Avanza tilldelas Privata Affärers pris för Årets Innovation för
Superbolånet
Avanza vinner priset för Årets Innovation inom bank och finans. Juryns motivering lyder: ”Banken
levererar smarta erbjudanden som sätter press på konkurrenterna. Nu även inom bolån.”
”Vårt bolån handlar om att kunder som har låg risk ska få betalt för det och att ge kunderna en förutsägbarhet
genom att koppla kostnaden direkt till reporäntan. Dessutom kan kunderna fritt sätta in eller ta ut pengar inom
låneutrymmet utan byråkrati. Så visst innehåller bolånet innovationer som är unika på marknaden idag”, säger
Avanzas vd, Martin Tivéus.
Superbolånet lanserades i mitten av november och vänder sig till Private Banking-kunder med över 3 miljoner i
sparkapital. Lånet erbjuds med en 3-månadersränta som följer reporäntan plus 0,99 procentenheter. Lånet
beviljas upp till 50 procent av bostadens värde samt mellan 1 miljon och maximalt 10 miljoner kronor. Räntan
avser effektiv ränta per 2013-12-18.
Kunden kan när som helst fritt sätta in och ta ut pengar, inom det beviljade låneutrymmet, utan en ny ansökan
eller kreditprövning. På så sätt kan kunderna minska storleken på bolånet när de har pengar över, istället för att
låta dem ligga på ett vanligt sparkonto där inlåningsräntan är lägre än räntan på deras bolån.
"Förhoppningsvis kan vårt bolån vara första steget till att öppna den stela bolånemarknaden för nya idéer och
lägre priser", fortsätter Martin Tivéus
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Om Avanza Bank:
Avanza Bank är en internetbank som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat
på Stockholmsbörsen. Avanza Banks vision är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos någon
annan bank. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt
pensionserbjudande. Avanza Bank har över 300 000 kunder med över 100 mdr SEK i totalt sparkapital. Det
motsvarar 2,1 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza Bank är störst i antalet transaktioner på
Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza Bank har de senaste fyra åren vunnit SKI:s (Svenskt
Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: www.avanzabank.se

