
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, utbygg-
nader, nya bryggor eller olika typer av upptagnings- och 
sjösättningsanordningar.

Hur går det till?
•  Om ni ansöker om lån och har borgen av Svenska Båt- 
 unionen, skickar ni handlingarna till ert regionala 
 båtförbund. 
• Om ni ansöker om lån och har annan säkerhet än 
 borgen, skickar ni handlingarna direkt till Swedbank. 

Adresserna finns längst ner på denna sida.

Vilka villkor gäller?
För dagsaktuell ränta, kontakta Swedbank Hamngatan, 
Stockholm City. 

Som säkerhet kan användas borgen av Svenska Båtunio-
nen eller pantbrev i fastighet.

Kostnad
Uppläggningskostnaden är 2.000 kr. Kostnad för värde-
ring och pantbrev tillkommer. Återbetalningsperiod är  
max 10 år.

Erbjudande - Båtklubbslån
Swedbank och Svenska Båtunionen erbjuder i samarbete ett Båtklubbslån som ger er möjlighet att 
låna till investeringar för er båtklubb.

ANSÖKAN

Klubbnamn: ...............................................................................................

Org.nr: .........................................................................................................

Adress: ........................................................................................................

Postnr/ort: .................................................................................................

Kontatktperson: .....................................................................................

Telefon dagtid: .........................................................................................

Mail: ..............................................................................................................

Önskat lånebelopp: ................................................................................

Ändamål med lånet: ...............................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Egen insats (minst 25%): ....................................................................

 

Amorteringstid: 2 år 4 år 6 år 10 år

Redovisar klubben moms: Ja Nej

 Borgen via SBU  annan säkerhet, beskriv kort:

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Vilka handlingar ska finnas med i en låneansökan?
•  Ifylld ansökan

•  Årsbokslut innehållande de två senaste åren

•  Protokoll och stadgar som visar firmatecknare (högst ett år gamla)

• Kopia på firmatecknares legitimationer

•  Budget för kommande 3 åren

•  Projektbeskrivning

•  Beslutsprotokoll som visar att investering ska göras, 

 undertecknat av firmatecknarna

I samarbete med

Ansökan med borgen av Svenska Båtunionen, skickas till: ert regionala Båtförbund
Ansökan med pant i t.ex fastighet, skickas till: Swedbank Hamngatan, Stockholm City
       Box 70292 107 22  STOCKHOLM 

Välkommen att kontakta Swedbank Hamngatan, Stockholm City med dina frågor och för mer information
Dan Rimbe • 08-700 7026 . • dan.rimbe@swedbank.se
Åsa Rönnberg- Moquist • 08-585 979 15 • asa.ronnberg-moquist@swedbank.se 
e-post: foretag.hamngatan@swedbank.se



Föreningserbjudandet 

•  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.

•  Kundcenter Företag 0771-33 44 33
 Öppet dygnet runt alla dagar i veckan.  
 Hantera de flesta bankärenden via personlig service

Smarta tilläggstjänster

•  E-bokföring 
 Ett snabbt, enkelt och säkert sätt att sköta Båtklubbens 
 bokföring. Vid tecknande av 12 mån abonnemang får ni
 de tre första månaderna kostnadsfritt.

•  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).

Föreningserbjudandet
Swedbank och Svenska Båtunionen erbjuder i samarbete Båtklubbspaketet som ger er båtklubb en 
enkel och effektiv hantering av båtklubbens ekonomi.

Välkommen att kontakta Swedbank Hamngatan, Stockholm City med dina frågor och för mer information
Dan Rimbe • 08-700 7026 . • dan.rimbe@swedbank.se
Åsa Rönnberg- Moquist • 08-585 979 15 • asa.ronnberg-moquist@swedbank.se 
e-post: foretag.hamngatan@swedbank.se

ANSÖKAN

 Föreningserbjudandet

 tilläggstjänst, e-bokföring

 tilläggstjänst, kontokredit

 tilläggstjänst, Swish

Klubbnamn: ...............................................................................................

Org.nr: .........................................................................................................

Adress: ........................................................................................................

Postnr/ort: .................................................................................................

Kontatktperson: .....................................................................................

Telefon dagtid: .........................................................................................

Belopp kontokredit: ...............................................................................

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 få in iuppdatering av behöriga  

 firmstecknare m.m Se vår nya rutin på swedbank.se. 

 

https://www.swedbank.se/foretag/foreningar/andra-uppgifter-om-forening/

I samarbete med

Pris Föreningserbjudandet 900 kr/år (ord. pris 1.100 kr/år)

Ansökan skickas till: Swedbank Hamngatan, Stockholm City, Box 70292 107 22  STOCKHOLM 


