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STATSBORGEN FÖR ÄGARBOSTADSLÅN

Ägarbostadslån

Borgens innehåll

är lån som beviljas för
- byggande eller anskaffning av ett egnahemshus eller för
- förvärv av aktier eller andelar som berättigar till besittning
av en bostadslägenhet.

Om låntagaren är oförmögen att betala, och om pengarna för
den primära säkerheten inte räcker till för att täcka hela lånet,
betalar staten långivarens förlust ända till maximisumman för
borgen samt de räntor och dröjsmålsräntor som hänför sig till
denna summa.

Lånets storlek får uppgå till högst 851) procent av köpepriset
för bostaden.
Lånets lånetid är högst 25 år.
Lånet kan vara avsett för anskaffning av en fritt finansierad
bostad, en BSP-bostad eller en räntestödd bostad.

Lånet beviljas av
en kreditanstalt, ett försäkringsbolag eller ett pensionsbolag.

Storleken på borgen
är högst 202) procent av lånet, dock högst 50 000 euro per
bostad.

Vem kan få borgen
Borgen kan beviljas privatpersoner som skaffar en bostad
för sitt eget eller familjens bruk. Borgen kan beviljas var och
en som tar ett ägarbostadslån. Något ansökningsförfarande
behövs inte, utan ett meddelande till långivaren räcker.

Säkerheten för lånet
Den primära säkerheten för ett ägarbostadslån skall vara de
aktier eller andelar som berättigar till besittning av bostaden,
eller om det är fråga om ett egnahemshus, en inteckning i
fastigheten. I undantagsfall kan säkerheten vara ett föremål
som ger motsvarande garanti.

Borgensavgiften
Då lånet eller den första låneraten lyfts uppbärs för borgen en
borgensavgift, som är 2,5 procent av borgensbeloppet.
Borgensavgift uppbärs inte, om staten betalar räntestöd för
lånet.
______________
1) 90 %, om det är fråga om BSP-räntestödslån
2) 25 %, om det är fråga om BSP-räntestödslån
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