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SBAB sänker kalkylräntan för bolån till 6,5 procent
Med anledning av det förändrade och lägre ränteläget på marknaden som allt mer
bedöms som bestående, har SBAB sänkt kalkylräntan till 6,5 procent, från tidigare 7
procent.
SBAB gör bedömningen att fler bostadssökande bör ges möjlighet till bolån med anledning
av det lägre ränteläget. Förändringen av kalkylräntan innebär att fler bostadssökande
kommer att kunna erbjudas bolån och SBAB gör även bedömningen att det kommer att öka
unga personers möjlighet att köpa en bostad.
Kalkylräntan är en del i den beräkningsmodell (Kvar Att Leva På – kalkylen) som SBAB
använder för att bedöma bolånetagarens långsiktiga återbetalningsförmåga. Eftersom bolån
tecknas på lång tid, ofta kring 30–50 år, är det viktigt att det finns marginaler i
bolånetagarens ekonomi. Genom kalkylräntan tas höjd för framtida räntehöjningar och
därmed ökade kostnader för kunden. Formellt ska kalkylräntan säkerställa att SBAB:s
bolånekunder klarar av en räntekostnad vid den långsiktigt bedömda räntenivån plus 2
procentenheter.
Det förändrade och lägre ränteläget på marknaden bedöms allt mer som bestående. Vidare
innebär de ökade amorteringskraven att kundens belåningsgrad sjunker snabbare än
tidigare, vilket minskar framtida räntebetalningar.
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Sammantaget gör det förändrade ränteläget och amorteringskraven att det är möjligt
för oss att stärka vårt ansvarstagande för att möjliggöra för fler att kunna köpa ett
boende, genom att sänka kalkylräntan, säger Klas Danielsson, VD SBAB.
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SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och
fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal
bolånekunder uppgår till 274 000 och 345 000 privatpersoner har sparkonto. Antal medarbetare är 630. SBAB vill bidra till bättre
boende och boendeekonomi och arbetar därför med fyra av FN:s globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030. Målen
utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Som första bank i Sverige har SBAB därför bland
annat slutit ett grönt kretslopp genom att låna ut pengar via så kallade gröna obligationer som därefter öronmärks för att enbart
finansiera SBAB:s Gröna bolån. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank,
linkedin.com/company/sbab-bank.

