ERBJUDANDE - BÅTKLUBBSLÅN
Swedbank och Svenska Båtunionen erbjuder i samarbete ett Båtklubbslån som ger er möjlighet att
låna till investeringar för er båtklubb.
Vem kan låna och till vad kan man låna?
Alla båtklubbar som är anslutna till Svenska Båtunionen
erbjuds ett förmånligt lån för investeringar. På så sätt
finns möjlighet att låna till varaktiga investeringar för
klubbens verksamhet som till exempel klubbhus, utbyggnader, nya bryggor eller olika typer av upptagnings- och
sjösättningsanordningar.
Hur går det till?
• Om ni ansöker om lån och har borgen av Svenska Båtunionen, skickar ni handlingarna till ert regionala
båtförbund.
• Om ni ansöker om lån och har annan säkerhet än
borgen, skickar ni handlingarna direkt till Swedbank.

Vilka villkor gäller?
För dagsaktuell ränta, kontakta Swedbank på Norra Bantorget i Stockholm.
Som säkerhet kan användas borgen av Svenska Båtunionen eller pantbrev i fastighet.
Kostnad
Uppläggningskostnaden är 1.500 kr. Kostnad för värdering och pantbrev tillkommer. Återbetalningsperiod är
max 10 år.

Adresserna finns längst ner på denna sida.

Välkommen att kontakta Swedbank Norra Bantorget med dina frågor och för mer information
Richard Körlof • 08-585 979 03 • richard.korlof@swedbank.se
Ingrid Smith Stigenius • 08-585 979 17 • ingrid.smith-stigenius@swedbank.se
Besöksadress: Olof Palmes Gata 29, plan 3 • e-post: norra-bantorget@swedbank.se

ANSÖKAN
Båtklubbslån
Klubbnamn:�����������������������������������������������������������������������������������������������
Org.nr:���������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adress:��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Postnr/ort:�������������������������������������������������������������������������������������������������
Kontatktperson:�������������������������������������������������������������������������������������
Telefon dagtid:�����������������������������������������������������������������������������������������
Belopp:��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Klubbnamn:�����������������������������������������������������������������������������������������������
Ändamål:����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Borgen eller

annan säkerhet

Vilka handlingar ska finnas med i en låneansökan?
• Kopia på bevis om tilldelat organisationsnummer från Skatteverket
• Klubbens gällande stadgar
• Senaste årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse
• Protokoll som visar firmatecknare (högst ett år gammalt)
• Kallelse med punkt om upptagande av båtklubbslån, samt justerat
protokoll som visar beslut att genomföra investeringen och att
uppta lån till ett visst belopp
• Beskrivning av projektet
• Investeringskalkyl (i kronor) och livslängd på investeringsobjekten
• Finansieringsplan med redovisning av egen kapitalinsats och egna
arbetsinsatser
• Önskad amorteringstid (max 10 år)
• Senaste 2 årens bokslut och revisionsberättelse
• Budget och verksamhetsplan
• Eventuella ritningar, byggnadslov, avtal med kommunen eller annat
som kan ha betydelse för bedömning av ansökan (t.ex. arrendeavtal
med markägaren eller motsvarande)
• Kopia på ID-handling för behöriga firmatecknare

Ansökan med borgen av Svenska Båtunionen, skickas till: ert regionala Båtförbund
Ansökan med pant i t.ex fastighet, skickas till: Swedbank, Box 135, 101 22 Stockholm

I samarbete med

ERBJUDANDE - BÅTKLUBBSPAKETET
Swedbank och Svenska Båtunionen erbjuder i samarbete Båtklubbspaketet som ger er båtklubb en
enkel och effektiv hantering av båtklubbens ekonomi.
Båtklubbspaketet
• Bankkort Business MasterCard
I stället för handkassa eller då faktura inte är möjligt.
• Bankgiro
Bankgiro för in- och utbetalningar.
• Internetbanken
Hantera klubbens ekonomi snabbt och enkelt.
• Telefonbanken
Öppen kl. 7-23 alla dagar i veckan. Hantera de flesta
bankärenden via personlig service eller självbetjäning.

Smarta tilläggstjänster
• e-bokföring mini
Ett snabbt, enkelt och säkert sätt att sköta
Båtklubbens bokföring. Vid tecknande av 12 mån,
pris endast 211,25 kr/mån inkl. moms.
• Kontokredit
Kontokredit erbjuds efter sedvanlig kreditprövning.
Limitavgift 1,5%, uppläggningskostnad 1.500 kr.
• Swish
Självklart finns den smidiga betalningslösningen även
för företag, föreningar och organisationer. Ett snabbt,
säkert och enkelt sätt att ta betalt med mobilen.
Pris 1,50 kr per mottagen betalning (ord. pris 2 kr/
betalning).

Välkommen att kontakta Swedbank Norra Bantorget med dina frågor och för mer information
Richard Körlof • 08-585 979 03 • richard.korlof@swedbank.se
Ingrid Smith Stigenius • 08-585 979 17 • ingrid.smith-stigenius@swedbank.se
Besöksadress: Olof Palmes Gata 29, plan 3 • e-post: norra-bantorget@swedbank.se

ANSÖKAN
Båtklubbspaketet
tilläggstjänst, e-bokföring
tilläggstjänst, kontokredit
tilläggstjänst, Swish

Klubbnamn:�����������������������������������������������������������������������������������������������
Org.nr:���������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adress:��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Postnr/ort:�������������������������������������������������������������������������������������������������
Kontatktperson:�������������������������������������������������������������������������������������
Telefon dagtid:�����������������������������������������������������������������������������������������

Dessa handlingar ska finnas med
• Kopia på bevis om tilldelat organisationsnummer från Skatteverket
• Klubbens gällande stadgar
• Senaste årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse
• Protokoll som visar firmatecknare (högst ett år gammalt)
• Kopia på ID-handling för behöriga firmatecknare
Vid ansökan om kontokredit ska även dessa handlingar bifogas
• Protokoll som visar beslut att uppta kontokredit upp till ett visst
belopp
• Senaste 2 årens bokslut och revisionsberättelse
• Budget
• Aktuell resultat- och balansrapport
• Likviditetsprognos
Årlig uppdatering
• Efter varje årsmöte behöver banken kopior på undertecknade
årsmötesprotokoll, samt kopia på ID-handlingar för nya
behöriga firmatecknare.

Belopp kontokredit:�������������������������������������������������������������������������������

PRIS BÅTKLUBBSPAKETET 600 KR/ÅR (ord. pris 1.100 kr/år)
Ansökan skickas till: Swedbank, Box 135, 101 22 Stockholm

I samarbete med

