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Serafim Finans AB är ett kreditmarknadsbolag som erbjuder  
finansiella lösningar till företag och konsumenter, sedan 2004.

Vi hjälper 4 500 företag och konsumenter i Sverige med  
finansiella lösningar och tryggt sparande. Serafim  
Finans AB står under Finansinspektionens tillsyn och 
har som kreditmarknadsbolag tillstånd att bedriva  
finansiell verksamhet. Det innebär att vi, liksom svenska  
banker, kan ta emot inlåning från privatpersoner och företag med 
statlig insättningsgaranti.

Mitt namn är Nickolaus Karlsson och jag eller mina kollegor på 
Serafim Finans hjälper er gärna om ni har frågor eller synpunkter. 
Varmt välkommen att kontakta oss! 

Om Serafim Finans
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Vänliga hälsningar
Nickolaus Karlsson
Affärsområdeschef, Consumer & OnlineKreditmarknadsbolag Personlig service Huvudkontor i Stockholm



Lån till Attefallshus
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Med Serafim Finans och Botellos lösning kan du som  
fastighetsägare på ett smidigt, säkert och kostnads- 
effektivt sätt uppföra ett Attefallshus och finansiera  
köpet. Du som privatperson ges då även möjlighet till löpande  
avkastning på din fastighet! 

Du kan ansöka om lån upp till 700 000 kr utan  säkerhet om ni 
är två som står på lånet. Utan medsökande är maximalt låne-
belopp 350 000 kr, varav kontantinsats till Botello om minst  
79 000 kr. Läs mer på serafimfinans.se/.

Med Serafim Finans och 
Botellos lösning får du som 
privatperson möjlighet till  
löpande avkastning på din 
fastighet! 

”

”

Serafim Finans & Botello

https://serafimfinans.se/lan-till-attefallshus/


Räkna på ditt lån
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Räkneexempel
År 1 År 2 År 3

Intäkt
Förmedling
Bruttointäkt

Lån
Lånebelopp
Amortering
Ränta
Summa

Skatt intäkt
Ränteavdrag
Summa skatt
Avgift

Intäkt
Förmedling
Bruttointäkt

Lån
Lånebelopp
Amortering
Ränta
Summa

Skatt intäkt
Ränteavdrag
Summa skatt
Avgift

Intäkt
Förmedling
Bruttointäkt

Lån
Lånebelopp
Amortering
Ränta
Summa

Skatt intäkt
Ränteavdrag
Summa skatt
Avgift

120 000 kr
- 18 000 kr
102 000 kr

700 000 kr
- 41 252 kr
- 42 700 kr
- 83 952 kr

- 16 800 kr
12 810 kr
- 3 990 kr
- 1 930 kr

Netto** 12 128 kr

Nettoavkastning 12 %

121 440 kr
- 18 216 kr
103 224 kr

658 748 kr
- 43 769 kr
- 40 184 kr
- 83 952 kr

- 17 146 kr
12 055 kr
- 5 091 kr

- 540 kr

Netto** 13 641 kr

Nettoavkastning 14 %

122 897 kr
- 18 435 kr
104 463 kr

614 979 kr
- 46 439 kr
- 37 514 kr
- 83 952 kr

- 17 495 kr
11 254 kr
- 6 241 kr

- 540 kr

Netto** 13 729 kr

Nettoavkastning 14 %

Förutsättningar
Avtalstid: 12 år
Rabatt: 250 000 kr

Investering
Kontantinsats: 79 000 kr
Blancolån: 700 000 kr

* * *

*Under avtalsperioden amorteras 100 % av lånebeloppet.
** Inklusive amortering.
Läs mer på serafimfinans.se/.

Exemplet till höger visar utfallet vid ett låne- 
belopp på 700 000 kr. Nettoavkastningen blir  
högre vid en större egen insats, men även vid 
maximalt belopp visar kalkylen ett löpande  
överskott.

Lånet är ett annuitetslån med fast summa  
varje månad. Räntan är rörlig, för närvarande 
6,10 % – 7,30 %, och sätts individuellt efter  
kreditprövning av sökande och eventuell  
medsökande.

Lånebelopp: 700 000 kr 
Ränta: 6,10 %
Löptid: 12 år 
Uppläggningsavgift: 695 kr per person  
Administrativ avgift: 45 kr per månad

Du betalar 6 912 kr per månad inklusive 
amortering.

Totalt att återbetala är 995 361 kr för hela  
krediten (144 betalningar) inklusive amortering. 
Detta ger en effektiv ränta om 6,38 %. Exemplet
är beräknat 2021-05-07 och förutsätter att 
ränta och avgifter är oförändrade under hela  
kreditperioden. 

Så här kan din kalkyl se ut

https://serafimfinans.se/lan-till-attefallshus/
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Så här ansöker du om lån

1. Offert 2. Ansök 3. Kreditavtal 4. Utbetalning
Du får en offert från Botello  
gällande byggnation av  

Attefallshus.

Fyll i intressanmälan på 
vår hemsida. Vi skickar  
ansökningsblankett som 
fylls i och signeras digitalt 
av dig. Vi återkommer inom  

48 timmar.

Avtal mellan fastighets- 
ägare och Serafim  
Finans signeras digitalt  
med BankID. Vi meddelar  
Botello och husbygget  

påbörjas.

Efter slutbesiktning betalas 
lånebeloppet ut till Botello.

Dragning sker månadsvis via autogiro från ditt konto. Om ditt Attefallshus är uthyrt så ser Botello till att intäkterna är på ditt konto innan dragning 
för lånet sker. Du kan se ditt lån och kommunicera med oss via kundportalen.
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Vanliga frågor & svar
Hur mycket kan jag låna till Attefallshus?

Måste jag hyra ut Attefallshuset?

Vad händer om huset inte blir uthyrt?

Vad innebär det att Serafim Finans gör en kredit-
prövning?

Du kan ansöka om lån upp till 700 000 kr utan säkerhet om ni är 
två som står på lånet. Utan medsökande är maximalt lånebelopp 
350 000 kr. Kontantinsats minst 79 000 kr.

Du kan när som helst under avtalsperioden lösa ut hyresavtalet 
i enlighet med Botellos regelverk. Notera att låntagare är åter- 
betalningsskyldig för lånet oavsett om Attefallshuset hyrs ut  
eller inte.

I de områden Botellos erbjudande är tillgängligt finns mycket 
goda möjligheter till uthyrning, men låntagaren är dock åter- 
betalningsskyldig för lånet oavsett om Attefallshuset hyrs ut  
eller inte.

I samband med att du ansöker om lån undersöker vi din framtida
möjlighet att betala tillbaka lånet. Vi inhämtar bl.a. en kredit
upplysning från Bisnode och gör beräkningar, en s.k. Kvar-att- 
leva-på-kalkyl – KALP, för att kontrollera om du har utrymme i 
din ekonomi att betala tillbaka lånet samt ränta och avgifter.

Vilka krav måste låntagare uppfylla?
För att kunna beviljas lån ska följande grundkrav uppfyllas:

• Minst 20 år.
• Äger fastigheten som ska bebyggas.
• Taxerad årsinkomst i Sverige som räcker till KALP-kalkylen, 

dock lägst 150 000 kr.
• Stadigvarande inkomst under låneperioden i form av tillsvi-

dareanställning, vikariat, projektanställning, egen företaga-
re, sjukpensionär, pensionär.

• Folkbokförd i Sverige.
• Ej skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.
• Ej pågående skuldsanering.
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Kontakta oss

Kontaktuppgifter kundtjänst
Tel: 08 400 540 50
E-post: botello@serafimfinans.se

Vardagar 08:00 – 17:00

Kontaktuppgifter reception
Tel: 08 400 540 00
E-post: info@serafimfinans.se

Kungsgatan 12–14
111 35 Stockholm

Vardagar 08:00 – 17:00

Läs mer
https://serafimfinans.se/lan-till-attefallshus/

https://serafimfinans.se/lan-till-attefallshus/

