
Vårt erbjudande till dig som köper bostad i 
Bonavas BRF Flisa i Västerhaninge  

Läs mer om vad som ingår på nästa sida 

Med oss är 
du redo för livet  

Livet är fullt med vändningar som tar dig åt 
både det ena och det andra oväntade hållet. 
Många lämnar avtryck för livet, både bra  
och dåliga. Men hur varje händelse påverkar 
din ekonomi är inte alltid lika självklart. Det  
är därför vi alltid har en helhetssyn när vi 
tillsammans går igenom dina framtidsplaner. 
Vi hjälper dig att skapa förutsättningar för en 
enklare vardag där det finns plats för dina mål 
och drömmar  
 
I vår rådgivning fokuserar vi på att du ska kunna leva 
som du vill – hela livet. Allt utifrån dina behov och just 
din situation. Det gör att du får rätt hjälp att fatta aktiva 
och medvetna beslut under livets alla händelser – både 
de planerade och de oförutsedda. Vårt perspektiv är 
långsiktigt. Vi vill skapa en framtid som är hållbar både 
för dig och för samhället i stort. 
 
 
En enkel vardag ger tid över till annat 
För att du ska kunna lägga tid på det som är viktigt  
har vi skapat smarta och enkla lösningar för din 
vardagsekonomi. Och när du behöver personlig service 
finns vi här för dig dygnet runt, alla dagar. 
 
 
Var förberedd när något händer 
Ibland blir det inte som du tänkt dig. Därför ser vi till att 
du är rustad för alla livshändelser och beredd när det 
oväntade inträffar. Hos oss får du enkelt och bekvämt 
hjälp med både familjejuridiken och försäkringar så  
att du kan planera för framtiden och samtidigt skapa 
trygghet för dig och din familj. 

Tillsammans kan vi göra skillnad 
För oss handlar hållbarhet om två saker. Först och 
främst ska du ha en balanserad och hållbar ekonomi så 
att du kan förverkliga dina drömmar. Samtidigt vill vi 
tillsammans med dig göra långsiktig nytta för samhället 
och vår planet. Det gör vi genom att erbjuda flera 
klimatsmarta val i vårt utbud. 
 
 
Ambitionen finns inom oss alla och med rätt 
förutsättningar hjälper den människor att skapa nya 
möjligheter. Det är därför vi alltid vill finnas där för dig 
genom med- och motgångar. Hela livet. 

Välkommen att kontakta oss 
SEB Farstaplan 12, Farsta Centrum 
 
Susanne Steen 
08-639 41 30 
susanne.steen@seb.se 
 
Åsa Lindström 
08-639 41 30 
asa.lindstrom@seb.se 
 
Personlig service på 0771-365 365. 
Vi har öppet dygnet runt, alla dagar.  
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För dig som blir kund  

• Möjlighet till ett första rådgivningsmöte för genomgång av 
hela din ekonomi. Därefter när du behöver det, till exempel 
vid större händelser i livet.  

• Hjälp med lån utifrån dina förutsättningar, till exempel  
när du ska köpa bostad eller renovera. Vi erbjuder även 
gröna bolånet med en förmånlig ränta för dig som bor  
klimatsmart.  

• Brett utbud av hållbara fonder där dina pengar gör 
miljömässig och social nytta samtidigt som de får möjlighet  
att växa.  

• Hjälp med familjejuridik och försäkringar som exempelvis 
samboavtal och testamente.  

• Appen där du enkelt betalar räkningar, sätter sparmål och 
får en överblick över din ekonomi med utgiftsdiagrammet.  

• Personlig service dygnet runt, alla dagar på 0771-365 365.  


