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Oasen Boende- Och Vårdcenter K.f.
GODBYVÄGEN 486
22150
JOMALA

FINANSIERINGSLÖSNING FÖR ERT FÖRETAG

Tack för ert intresse för Andelsbanken för Ålands tjänster. Vi deltar gärna i finansieringen 
av ert företag. Andelsbanken erbjuder finansieringslösningar för utvidgandet av 
företagsverksamheten, för behov av driftskapital och för större investeringar. 
Finansieringslösningen i offerten har skräddarsytts för de aktuella behoven i ert företag.

Ert företag har tillgång till digitala banktjänster som utvecklas fortlöpande både på nätet 
och i mobilen. Ni får också hjälp av OP:s experter. Vi ser på er företagsverksamhet som 
en helhet och erbjuder rätt lösningar för olika situationer. Som kund hos andelsbanken 
får ert företag en omfattande helhet av bank-, placerings- och försäkringstjänster på ett 
och samma ställe.

Andelsbanken är genuint intresserad av de lokala företagens framgång och tillväxt. Vi 
känner våra kunder och kan erbjuda skräddarsydda lösningar samt fatta beslut snabbt. 
Därför är andelsbanken en bra partner för er i ekonomiska ärenden.

Vi ger gärna mer information och diskuterar offerten närmare.

Med vänlig hälsning

Niskala Mika

Andelsbanken för Åland
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Finansieringsoffert

Vi erbjuder er Andelsbanks finansiering enligt följande:

Kredittagare Oasen Boende- Och Vårdcenter K.f.

Användningssyfte Renovering

Kreditbelopp 224 497 euro

Lånetid 10 år från underteckningen av kreditavtalet

Amorteringsplan Jämna rater. Förfallodagen för den första amorteringen är 
30.09.2021.

Ränta

Räntealternativ 1 Fast 1,450 %-enheter p.a. Räntan är indikativ och preciseras vid 
tidpunkten för uttaget av lånet. Den fasta räntan är i kraft hela 
lånetiden.

Räntealternativ 2 6 månaders Euribor plus en marginal på 0,450 %-enheter.

Vid beräkning av räntan på skulden är värdet på referensräntan 
alltid minst 0.

Räntebetalningsperiod Räntan förfaller till betalning med 3 månads mellanrum.

Justering av marginalen Banken har rätt att justera marginalen på krediten 3 år efter det att 
avtalet har undertecknats.

Villkor för beviljande av 
finansiering

Kreditvillkoren utgörs av villkoren i den här offerten och de 
sedvanliga villkor som Banken använder för den här typen av 
finansiering.

I Kredittagarens finansiella ställning sker inte någon väsentlig 
försvagning eller någon annan väsentlig skadlig förändring som 
gäller Kredittagaren eller det objekt som ska finansieras.

Expeditionsavgift 700,00 euro.

Övriga provisioner För andra åtgärder i anslutning till krediten tas ut provisioner enligt 
Bankens gällande servicetariff.

För säkerhetsarrangemang tas ut provisioner enligt Bankens 
servicetariff samt för eventuella myndighetsavgifter och övriga 
kostnader som Banken förorsakas.

Säkerhet

Övriga villkor Förtida betalning av krediten eller en del av krediten är möjlig vid 
ingången av en räntebindningsperiod för krediten. Banken har rätt 
att ta ut provisioner enligt servicetariffen för en förtida betalning av 
krediten.

Konfidentialitet

Den här Finansieringsofferten är konfidentiell och enbart avsedd för mottagaren av offerten 
och de parter som fungerar som rådgivare för mottagaren av offerten , och innehållet i offerten 
får inte yppas för andra utan vårt samtycke.
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Offertens giltighetstid
Den här offerten gäller till 03.09.2021 .

Banken har alltid rätt att justera prissättningen eller återta sin offert, om Banken anser att 
det skett väsentliga förändringar i de uppgifter som ni gett eller om det på finans-, penning- 
och valutamarknaden har skett en väsentlig skadlig förändring efter det att offerten gjordes. 
Om ett godkännande av offerten inte meddelas Andelsbanken för Åland inom anbudstiden, 
anser vi att offerten har förfallit.

Vi diskuterar gärna detaljerna i offerten och hoppas att vår offert leder till ett positivt beslut.

Tilläggsinformation och preciseringar i anslutning till vår offert ges av:

Kundansvarig Niskala Mika
mika.niskala@op.fi

Med vänlig hälsning

Niskala Mika
Kundansvarig
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