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BOLIGLÅN
Når du skal kjøpe og 

selge eiendom, kan 
det være vanskelig å 

velge riktig bank. Vi 
gjør jobben for deg, 

helt kostnadsfritt

Jernbanegata 8, 2004 Lillestrøm

Er du sikker på at betingelsene og løsningen du har via
egen bank i dag, er den beste du kan få? Hos oss kan 
du være trygg på at du alltid får tilbud tilpasset dine 
ønsker og behov, med lansiktig konkurransedyktige 
betingelser. Vår erfaring og personlige rådgivning gir 
deg gode løsninger.

Har du et godt nok 
lånetilbud?

Kjøpe ny bolig før du
selger den gamle?
Vi hjelper deg å beregne hvor mye du kan låne i 
mellomfinansiering, dersom du vil kjøpe ny bolig før 
du har solgt den du bor i nå. Vi koordinerer hele 
prosessen for deg med bank og megler, slik at rett 
sum havner på rett sted til rett tid.

Ingen bank er best for alle,
hvilken er best for deg?
Eiendomsfinans har siden 1993 hjulpet
tusenvis av kunder med å finne riktig bank. 
Behovene er forskjellig i livets mange
faser, og bankenes beregninger er i stadig
endring. Det er ikke så enkelt for en privat-
person å holde seg oppdatert på dette.

Vi gjør derfor hele jobben for deg med å
sette opp en god boliglånssøknad, for 
deretter å innhente tilbud du kan velge blandt.
Du får en fast rådgiver, noe som betyr at du 
slipper å fortelle din historie mer enn 1 gang. 
Din rådgiver gjør resten av jobben med å 
innhente tilbud om lån. Jobben vi gjør er helt 
kostnadsfri for deg som kunde.
Hvorfor bruke masse tid på dette selv?

Vi samarbeider med NORDVIK for å sikre 
boligkjøpere og boligselgere svært gode 
betingelser og løsninger. Trygghet hele veien. 

32 88 00 00 tastevalg 5

NYTT BOLIGLÅN
MELLOMFINANSIERING
REFINANSIERING
SAMLE DYRE SMÅLÅN
SLETTE ANMERKNINGER
BILLÅN
SENIORLÅN
BOLIGLÅN UNG
USIKRET LÅN

nordvik@eiendomsfinans.no

mailto:nordvik%40eiendomsfinans.no?subject=
https://www.eiendomsfinans.no/

