
Kreditgivare är Ikano Bank AB (publ), org.nr 516406-0922, 
Box 717, 343 81 Älmhult, Telefon 0476-58 71 77.

Låna upp till 
250.000 kr

• Lånebelopp: 25.000–250.000 kr.

• Återbetalningstid: upp till 144 månader.

•  För lån över 150.000 kr krävs två sökande.

• Uppläggningsavgift: 150 kr.

• Aviavgift: 0 kr med autogiro.     
   (Aviavgift: 17 kr med pappersfaktura) 

•  Grundkrav för att ansöka: 18 år,  fast  
 årsinkomst på minst 100.000 kr och inga  
 betalningsanmärkningar. 

Så här ansöker du:
1. Begär offert från din NIBE-installatör.

2. När du fått offerten, gör en ansökan på  
nibe.se/finansiering.

3. Välj månadsbelopp och återbetalningstid 
som passar dig.

4. Signera med Bank-ID.

5. Pengarna betalas ut till ditt bankkonto inom 
några dagar.

6. Betala fakturan från installatören.

7. Återbetala till Ikano Bank via faktura eller 
autogiro. 

Har du några frågor om NIBE Finansiering? 
Besök nibe.se/finansiering eller ring Ikano Bank 
på 0476-58 71 77.

Fakta

 
Ansök och få svar direkt på
nibe.se/finansiering

 

Finansiering Finansiering



I månadsbeloppen ingår ränta, uppläggningsavgift, aviavgift och amortering. Säg att du tar ett NIBE Finansieringslån på 50.000 kr 
och betalar 1.500 kr/mån med autogiro. Den rörliga räntan är f n 6,40%, uppläggningsavgiften 150 kr och aviavgiften 0 kr, vilket ger en 
återbetalningstid på 37 månader och effektiv ränta på 6,82%. Det totala återbetalningsbeloppet är 55.403 kr. Väljer du att betala med 
avi istället för autogiro tillkommer 17 kr/månad och då blir återbetalningstiden 38 månader, totalt återbetalningsbelopp 56.096 kr och 
effektiv ränta 7,60% (2015-04-10). Vid ränteändringar förändras återbetalningstiden.  

NIBE Finansiering 
Låna upp till 250.000 kr

Finansiera hela ditt värmesystem. I samarbete 
med Ikano Bank erbjuder vi NIBE Finansiering.  
En enkel och förmånlig finansiering som gäller 
för alla NIBE-produkter och NIBE-installatörer. 
Låna till hela investeringen - från produkt till 
installation.

Vad kostar det?

Med en installerad NIBE värmepump kommer du 
att sänka dina uppvärmningskostnader. Med 
hjälp av vår besparingskalkylator på nibe.se ser 
du hur mycket du kan spara. Besparingen kan du 
med fördel använda till betalningen av ditt lån.

Läs mer och ansök på nibe.se/finansiering

I tabellen ser du exempel på vad lånet kostar. Välj 
månadsbelopp och återbetalningstid som passar 
dig. Välj mellan fyra alternativ:  A, B, C eller D.

Lånesumma Alternativ A Alternativ B Alternativ C Alternativ D

Fördelar med NIBE Finansiering
• Täcker hela investeringen. 

• Välj fasta månadsbelopp som passar dig.

• Ingen kontantinsats.

• Du får svar direkt.

• Slutbetala/betala mer utan extra kostnader.

• Inga kort eller öppna krediter.

25.000 kr 2.000 kr i 14 mån 1.500 kr i 18 mån 1.000 kr i 28 mån 600 kr i 50 mån

50.000 kr 2.500 kr i 22 mån 2.000 kr i 28 mån 1.500 kr i 38 mån 1.000 kr i 60 mån

100.000 kr 4.000 kr i 28 mån 3.000 kr i 38 mån 2.000 kr i 59 mån 1.500 kr i 84 mån

150.000 kr 5.000 kr i 33 mån 4.000 kr i 43 mån 3.000 kr i 59 mån 2.000 kr i 98 mån

200.000 kr 5.000 kr i 46 mån 4.000 kr i 59 mån 3.000 kr i 84 mån 2.500 kr i 106 mån


