
Är du vår hjälte? 

Tillsammans kan vi bygga ett mer hållbart samhälle. Vi erbjuder grön 
rabatt när du bestämmer dig för att det är dags att investera i solceller. 

 Solenergin från solcellerna är förnybar och snäll mot miljön. Kvar lämnas 
du med en lägre elräkning och en bra investering för framtiden.

Förmånligt lån  
när du står inför en 

grön omställning

diskreta solcellstak



Resurs privatlån, kreditgivare är Resurs Bank AB (publ). Exempel: Vid ett kreditbelopp om 150 000 kr/60 mån.  
Uppl.avg. 399 kr, adm.avg. 19 kr/mån. Månadsbelopp 2 919 kr, totalbelopp 175 535  kr. Rörlig årsränta 6,00 %, 
effektiv ränta 6,57 %. Beräknat  2022-06-02. Räntan sätts individuellt efter dina ekonomiska förutsättningar.

Resurs bolån är ett samarbete mellan Resurs Bank AB (publ) och Skandiabanken. Kreditgivare är Skandia-
banken Aktie bolag (publ). Exemplet är beräknat 2022-09-30 och utgår från Skandias då lägsta bolåneränta 
för 3-månaders bindningstid på 2,61 %, upp till 60 % belåningsgrad och rabatt för grönt bolån. Den effektiva 
räntan är 2,41 %. För aktuella räntor skandia.se.
Ett bolån med 3-månaders bunden ränta på 2,38 %, belåningsgrad upp till 60%, lånebelopp 2 400 000 kr, 
månadsvis betalning via autogiro (totalt 600 avbetalningar) och en återbetalningstid 50 år kostar 9 220 kr/
mån (inkl. amortering 4 000 kr). Räntekostnaden sjunker varje månad i takt med att lånet amorteras ned. 
Totalt belopp att betala under lånetiden är 3 968 640 kr utan hänsyn taget till ev. skatteavdrag. Lånet förut-
sätter panträtt i villa eller fritidshus.

Våra gröna lån

Resurs privatlån erbjuder ränta från 3,95 %. Vilken ränta du får, beror till stor del på 
dina egna ekonomiska förutsättningar, lånets storlek och vald återbetalningstid. 
Exakt ränta får du besked om först efter att du skickat in en låneansökan och vi har 
genomfört en kreditprövning.

Resurs bolån är ett samarbete mellan Resurs och Skandia. Hos Skandia behöver du 
aldrig förhandla om räntan utan du får automatisk rabatt utifrån hur mycket du lånar 
och bostadens värde. Genom att skaffa ett grönt bolån får du en extra rabatt på 0,10 
procentenheter.

GRÖNT PRIVATLÅN

GRÖNT BOLÅN



Ansök digitalt – få svar snabbt

Komplettera ansökan, acceptera erbjudandet 

och signera lånehandlingar.

Gå till www.resursbank.se/gronalan 

eller skanna QR-koden:

Ansök digitalt och signera med BankID. 

Det tar mindre än en minut.

Få besked inom ett par minuter.

DET FINSTILTA

Resurs gröna lån riktar sig till hushåll som investerar i solceller, samt till hushåll i fastigheter med 
energiklass A. Minimikravet är en solcellsinstallation på minst 4,5 kW som får vara max 12 månader 
gammal. Läs mer på resurs.se/gronalan



OM SVERIGE SKA NÅ SITT KLIMATMÅL OM 
NETTO-NOLL KLIMATUTSLÄTT SENAST 2045 

SÅ MÅSTE UTSLÄPPEN MINSKA

2045

BYGGNADER STÅR IDAG FÖR CIRKA 40 PROCENT 
AV SVERIGES ENERGIANVÄNDNING

40 % 

Vi hjälper dig att ställa om

Vi vill göra det enklare och lönsammare för hushåll att investera i ett klimatsmart 
boende. Om Sverige ska nå sitt klimatmål om netto-noll klimatutsläpp senast 2045 
så måste utsläppen minska. Byggnader står idag för cirka 40 procent av Sveriges en-
ergianvändning, varav två tredjedelar utgörs av bostäder. Trots ambitiösa byggpro-
gram runt om i landet kommer nio av tio personer 2045 bo i byggnader som redan 
idag är byggda. Det innebär att stora investeringar är nödvändiga för att ställa om 
befintliga bostäder.

OM RESURS

Resurskoncernen finns i hela Norden och består av dotterbolaget Resurs Bank. Vi vill skapa 
balans i människors vardagsekonomi. På den grunden bygger vi erbjudanden och tjänster inom 
lån,  sparande och betalningar för butik och e-handel som utgår från människors liv och vardag, 
och som skapar långsiktiga värden för våra kunder. 

MÅL
Att göra det enklare 
och lönsammare för 

hushåll att investera i ett 
klimatsmart boende.


