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Bolån 
Hos oss kan du få hjälp med bolån. Haga kapital förmedlar inte krediten men vi har kontakt med olika 
långivare och kan därföre bistå och förenkla processen kring ansökandet. Rekommendationen är att 
göra detta innan du börjar leta hus. Bolån för icke residenta personer i Spanien är i mångt och mycket 
likartad med skandinaviska länder. Dock finns det vissa skillnader som kan vara värd att beakta. Först 
är det viktigt att påpeka att det är fullt ut möjligt att låna till sitt drömboende i Spanien. Har man 
inkomster i svenska pesetas och betalar i Euro bör man överväga valutarisken innan lånet tas.  

Med erfarenheten från krisen och år med höga nivåer ”Non Performing Loans” har kreditinstitut en 
hög grad av självreglering. Självregleringen har en stark koppling till institutens individuella 
balansräkningar, villkor för nya krediter styrs ofta av detta. Villkoren varierar därför mycket från 
institut till institut.  

Mängden problemlån i relation till lånestocken har minskat från drygt 13,5 % sommaren 2013 till ca 
4,5 %, och ligger i dagsläget i paritet med EU snittet.  

 

Slutålder för ett bolån varierar, men det finns banker som accepterar 75 år. Är man två personer som 
lånar, (frugan 75 år och mannen 35 år) finns det institut som räknar på genomsnittsålder hos 
låntagarna vilket i detta fall är 55 år. Ur ett ålders perspektiv är det således möjligt för detta par att få 
en kredit på 20 år. Accepterad belåningsgrad ligger normalt kring 70 % av det lägsta av köpeskilling 
eller Tasacion (en oberoende marknadsvärdering som kreditinstitut är tvungen att göra).  

Rörlig ränta är i dagsläget Euribor (12 mnd) plus 1,75 %. Då förstnämnde är -0,181 % blir således 
räntan 1,75 %. Sen kan det tänkas att inflationen kommer tillbaks med påföljande räntehöjningar vilket 
sannolikt kommer lyfta rörlig ränta till ca 4 %.  
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Fasträntan för en 10 åring är i dagsläget 2,15 % och en 20 åring 2,7 %. För tillfället tar Svenska 
folkhemmet 30 % av räntekostnaden, i det fall man har riktigt höga räntekostnader minskar 
avdragsrätten något.  

Förutom räntekostnaden tillkommer det en startavgift plus en avgift om man betalar tillbaks lånet i 
förtid. Dessa varierar och öppningsavgiften brukar vara från 1 till 3 % av krediten. Vid tidig 
återbetalning brukar avgiften vara i spannet 0,5 % till 3 %. Förutom själva krediten kräver många 
långivare livförsäkringsskydd, kostnad och omfattning varierar mycket hos dom olika instituten. 

Vilka inkomster krävs för att få ett bolån? Detta skiljer sig åt men de flesta bankerna tittar på netto 
månadsinkomster efter skatt. Sen får högst 35 % av detta gå till det nya lånet.  

 

Exempel 

Lån 200 000 Euro och 20 års löptid. 

Fastränta 20 år    2,7 % 

Etableringsavgift     2 % 

För tidig återbetalning första fem år    0,5 % 

För tidig återbetalning efter 5 år    0,25 % 

Belåningsgrad lägst av köpeskilling / Tasacion  70 % 

Totalkostnad för lånet blir 259 056 euro. Månadskostnaden är fast 1 079 Euro för räntor och 
amortering.  

 

Inkomster 
Vilka inkomster krävs då för att få denna kredit? Lånekostnaden per månad får normalt sett uppgå till 
35 % av netto månadsinkomst efter skatt.  

1 079/0,35 = 3 082 Euro. 

Således krävs det ca 3 100 euro netto per månad efter skatt för att få denna kredit.  

I tillägg till vanliga kreditkostnader kräver europeiska kreditinstitut normalt sett ett extra skydd 
förutom om den sedvanliga pant som är vanligt i Sverige. I Spanien kräver många långivare en 
livförsäkring och för icke residenta minskar försäkringsbeloppet i takt med amorteringen av lånet. Hur 
mycket av lånet man är tvungen att försäkra är en individuell bedömning. För en genomsnittlig svensk 
låntagare med genomsnittliga förutsättningar brukar försäkringen omfatta ca 50 % av kreditens 
storlek. Är man kring 60 år kostar det ca 800 euro per år att försäkra 75 000 euro. Då lånet amorteras 
och försäkringsbeloppet krymper vill premien stort sett vara oförändrad under löptiden. Vi har dock 
kontakt med långivare som inte kräver livförsäkring.  

 

Intresserad av Bolån vänligen kontakta oss på info@hagakapital.es 

mailto:info@hagakapital.es
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Uppgifter som krävs 

 

 
• Kopia av pass 

 

• Sista årets deklaration (kontakta skatteverket och be dom skicka en på engelska) 

 

• Lön/pensions utbetalningar senaste 3 månader. 
 

• I det fall man äger fastighet i Sverige kan man fråga en mäklare om en ny värdering. 

 

• Lån och månadskostnader verifierad med kontoutdrag. 
 

• Översikt över andra tillgångar som värdepapper, likvida medel, pensionsförsäkringar, 
tjänstepensionsförsäkringar, livförsäkringar Kapitalförsäkringar, ISK samt andra relevanta 
tillgångar. Dess mera verifierbara tillgångar man har dess bättre förhandlingsposition har 
man hos banken. 
 
 

• Har man bolag krävs balans och resultatrapport samt senaste årens årsredovisningar. Enklast 
begär man ut detta från bolagsverkets näringslivsregister.  
 
 

• Slutligen behövs en kredit upplysning från fån UC www.uc.se  

 

 

Haga Kapital Spain SL 

Plaza Del Doctor Arce no 20, Alto 

29680 Estepona 

info@hagakapital.com  

  

 

 

http://www.uc.se/
mailto:info@hagakapital.com

