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Vi ger dig råd i ditt nya land
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Vi ger dig råd i ditt nya land
- finansiera din bostad i utlandet med hjälp av Nykredit
Att köpa bostad utomlands och flytta bort under en kortare el-

ler längre tid är ett stort steg. Hos Nykredit ser vi till att det blir 

ett steg i rätt riktning. Först och främst lånar vi dig pengar för 

att finansiera den bostad du drömt om. Nykredit arbetar nämli-

gen lokalt i utlandet. Vi är redan där. Det kan du ha nytta av när 

du behöver rådgivning om förhållandena i ditt nya land.   

Nykredit i Danmark
Nykredit är en av de största bankerna i Danmark när det gäller 

tjänster inom bank, pension, investering och ”realkreditlån” 

(lån till bostäder). Med en marknadsandel på över 40 procent 

på den danska marknaden hör vi till de största privata obliga-

tionsutfärdarna i Europa. Vi har en hög internationell rating och 

vi erbjuder en bostadsfinansiering som är säker och mycket kon-

kurrenskraftig jämfört med andra skandinaviska och utländska 

banker.   

Sedan 2003 har vi erbjudit finansiering till skandinaver som 

köper eller redan äger en bostad i Frankrike eller Spanien. De 

senaste åren har svenskarna och norrmännen utgjort en stadigt 

växande andel av våra kunder i Spanien och Frankrike.   
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Nykredit i Spanien och Frankrike
Vi har representationskontor i både Frankrike och Spanien. 

Under årens lopp har vi etablerat täta förbindelser med duktiga 

lokala samarbetspartners, t.ex. advokater och fastighetsmäklare, 

och vi har fått ingående kunskap om de nationella och regionala 

bostadsmarknaderna i både Frankrike och Spanien. Vi har kon-

tor i Marbella och Alicante i Spanien samt i Cannes i Frankrike. 

Alla våra kontor är bemannade med dansk personal som talar 

skandinaviska.  

Cannes
Marseille

Montpellier

Barcelona

Valencia
Palma 
de Mallorca

Málaga

Marbella
Gibraltar

Alicante

Nykredit representationskontor

Nice

Våra primära marknadsområden finns längs den franska och spanska Medelhavskusten samt på Mallorca. 
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Fastighetsmarknaden
Fastighetsmäklarbranschen i Spanien och Frankrike är annorlun-

da än i Sverige, eftersom samma fastighet kan vara till salu hos 

flera fastighetsmäklare samtidigt. Du kan kontakta en fastig-

hetsmäklare som kan hitta en bostad som passar dina önskemål 

och behov. Det finns flera skandinaviska fastighetsmäklare, och 

vi hänvisar gärna till dem som vi samarbetar med.  

Följ med i prisutvecklingen på 
bostäder i Spanien och Frankrike
Nykredit följer hela tiden prisutvecklingen på den spanska och 

den franska bostadsmarknaden. På nykredit.dk/udland kan du 

hålla dig uppdaterad, och vi kommenterar dessutom löpande 

prisutvecklingen i vårt e-nyhetsbrev. 

Det kan du anmäla dig till på nykredit.dk/internationalbolignyt 

och du hittar det också via vår svenska hemsida nykredit.se. 

Observera att nyhetsbrevet ges ut på danska.  

Användning av lokal notarie
I både Frankrike och Spanien använder man lokala notarier i flera 

delar av köpeprocessen. Stämpelskatt till den spanska respektive 

franska staten går via notarien, som även har hand om registre-

ring/lagfart samt bevittnar köpet och undertecknandet av doku-

menten. Nykredit använder utvalda notarier i båda länderna.  

För att kunna köpa bostad i Spanien måste du ha ett ID-

nummer som kallas NIE-nummer (Número de Identificación de 

Extranjeros). 

Få Medelhavsutsikt med danska lån
När du köper bostad i Spanien eller Frankrike kommer du under 

själva låneprocessen dels att ha kontakt med vår personal på 

kontoren i Spanien respektive Frankrike, dels med Nykredits 

personal från Köpenhamn. Alla våra anställda talar naturligtvis 

skandinaviska.

Vi kan också ge dig lånegaranti (på danska kallar vi det ”låne-

bevis”), och vi diskuterar finansiering med dig, så att du är väl 

förberedd. 
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Oavsett om du behöver låna för att köpa bostad eller om du 

vill utnyttja möjligheten att belåna en befintlig bostad, kan vi 

såväl i Spanien som i Frankrike bevilja lån på upp till 80 procent 

av bostadens marknadsvärde. I Spanien har vi dock i princip en 

gräns på 70 procent. Kunder som väljer att ha en större del av 

sina bankaffärer hos Nykredit kan få lån på upp till 80 procent. 

Det avgörs från fall till fall. När du utnyttjar låneutrymmet och 

lägger om befintliga lån i Spanien kan vi p.g.a. av konsument-

skyddet endast bevilja lån motsvarande 60 procent av fastighe-

tens värde. 

Minsta lån är 100 000 euro. Fastigheten värderas av Nykredit i 

samarbete med en lokal värderingsman. Själva lånet är i euro, 

med rörlig ränta. Lånet betalas ut som ett annuitetslån med 

en löptid på upp till 30 år – oavsett din ålder. Samtidigt har du 

möjlighet att få amorteringsfrihet under de första tio åren.

 

Mer än bara bostadsfinansiering
Nykredit är en bank som erbjuder mer än bara bostadsfinansie-

ring. Dina investeringar kan ske med hjälp av Nykredit Invest eller 

Nykredit Privat Portefølje, allt beroende på dina önskemål och 

behov.

 

Nykredit Invest
Nykredit Invest är till för dig som vill investera dina pengar via en 

investeringsförening och på så sätt uppnå en rad fördelar som du 

inte får om du gör investeringarna på egen hand. Med Nykredit 

Invest får du en större riskspridning och kan på så sätt säkerställa 

att dina investeringar sköts av några av de skickligaste kapitalför-

valtarna i världen. Som bostadsägare i utlandet har du möjlighet 

att investera i flera olika obligations- och aktiefonder.   

 

Nykredit Privat Portefølje 
Nykredit Privat Portefølje är till för dig som i högre grad har 

behov av individuell rådgivning och som har tillgång till en 

investeringsbar förmögenhet på över 1 miljon kronor. Med 

Privat Portefølje får du nära och personlig rådgivning, och din 

förmögenhetsrådgivare tar fram en förmögenhetsplan som är 

skräddarsydd efter din ekonomi. Nykredit är oberoende när det 

gäller val av kapitalförvaltare, och du får den mest kompetenta 

förvaltaren för varje tillgångsklass. På så sätt säkerställer  

Nykredit att du får största möjliga avkastning.  

Kontakta våra medarbetare i Köpenhamn för att få veta mer  

om hur vi kan ge dig råd om din ekonomi som helhet.
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I figuren kan du se hur låneprocessen försiggår steg för steg och vem som gör vad. Du ska vara medveten om att 

hanteringen av låneärenden i samband med bostad i utlandet normalt tar 1½-2 månader från början till slut. 

Lån till köp av bostad i Spanien och Frankrike – steg för steg  

1 Få överblick över din ekonomi 
Genomgång av din ekonomi, lånemöjligheter och utfärdande 

av lånegaranti. Så att du vet hur mycket du kan betala för en 

bostad.  

2 Hitta din nya bostad i Spanien 
eller Frankrike

Kontakta flera lokala mäklare och berätta om dina önskemål 

och krav vad gäller bostad, så blir du kontaktad när de får in 

bostäder som matchar dina behov.  

3 Undertecknande av  
köpeavtalet

När du har hittat en specifik bostad skall köpeavtalet under-

tecknas hos en notarie eller mäklare. Normalt betalar man 

en reservationsavgift på ca. 5.000 ¤ samtidigt med under-

tecknandet. I Spanien skall du dessutom deponera en viss  

del av köpesumman.

4 Värdering av fastigheten Nu värderas fastigheten av en lokal notarie som Nykredit väljer.

5 Nykredit skickar ett 
låneerbjudande

Nu tar Nykredit fram ett konkret låneerbjudande och skickar 

det till dig.

6 Du accepterar Nykredits 
låneerbjudande

Senast tio börsdagar innan du övertar fastigheten ska Nykredit 

International i Köpenhamn ha din bekräftelse på att du vill ha 

lånet.

7 Utbetalning av lånet
Lånet betalas ut 8 börsdagar innan du tar över fastigheten. 

Beloppet förs över till Nykredits advokat, och kan sedan 

användas vid köpet, som genomförs via en notarie.

8 Överlåtelse av bostaden
Den lokala notarien utfärdar lånedokumenten och ser till att du   

ev. via fullmakt   kan skriva under alla dokument på dagen för 

övertagandet. 
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Att belåna ett hus – steg för steg
Har du redan en bostad i Spanien eller Frankrike som du önskar belåna, omfattar processen något färre steg. Observera att vid 

belåning av existerande bostad och vid omlägning får lånets storlek, på grund av spanska konsumentregler, inte övergå 60 % av 

ejendommens värde.

1 Få överblick över din ekonomi
Vi går igenom din ekonomi och dina lånemöjligheter. Utifrån 

dina behov tar vi fram den lösning som passar just dig. 

2 Nykredit skickar ett 
låneerbjudande

Efter avtal med Nykredit ska en lokal värderingsman som 

Nykredit väljer göra en värdering av din fastighet. Sedan skickar 

Nykredit ett låneerbjudande till dig.   

3 Du accepterar Nykredits 
låneerbjudande

Du ska acceptera Nykredits låneerbjudande och returnera det 

till Nykredit i Köpenhamn.

4 Underskrift 
Du ska skriva under de relevanta dokumenten personligen eller 

via fullmakt hos den lokale notarien.   

5 Utbetalning av lånet
När dokumenten är underskrivna sätter Nykredit in pengarna på 

ett Eurokonto som du fritt kan föra över pengar från.   

Vill du bo i Spanien eller Frankrike, så fråga oss – vi är redan på plats
Om du vill bo i Söderns sol och värme, så kan du ha glädje av vår omfattande erfarenhet.  

Du kan utnyttja det trygga danska ”realkreditsystemet” och få möjlighet att låna upp till 80 procent av värdet av din franska eller 

spanska bostad. Du kan även slippa amortera, och vi kräver inte att du samtidigt ska teckna livförsäkring.   

Alla dokument skrivs på danska eller engelska, och våra lokalanställda talar naturligtvis även skandinaviska. Du kan också använda 

dig av vårt omfattande nätverk av fastighetsmäklare, advokater och rådgivare.  
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Besök Nykredit.se
På nykredit.se kan du läsa mer om dina finansieringsmöjligheter hos Nykredit och om våra lånevillkor. Här kan du också: 

• Räkna på vad det kostar att finansiera din utländska bostad. Du kan räkna både på lån för köp av ny bostad och på hur mycket 

det skulle kosta dig att belåna en bostad du redan har i utlandet.   

• Se aktuella priser.

• Fylla i och skicka in låneansökan.
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Fakta om Nykredit och dansk ”realkredit”

- Vilka är principerna bakom ett danskt ”realkreditlån”?
De viktigaste principerna i det danska lånesystemet är: 

- ”Realkreditlån” ges alltid mot säkerhet i fastighet.

- Alla lån ska följa den så kallade balansprincipen, som innebär att de ska finansieras genom utfärdande av obligationer, och det 

ska alltid råda balans mellan betalningarna på lånet och betalningarna till obligationsägarna.   

- Kursen och räntan på obligationslånen bestäms av marknaden. Alla lån finansieras med danska obligationer, som handlas på 

börsen i Köpenhamn.   

- Lånet kan alltid lösas in till marknadsvärde.

När du tar ett ”realkreditlån” i utlandet måste du räkna med utgifter för courtage, upprättande av köpeavtal samt värdering av din 

bostad. Dessutom tillkommer kostnaden för notarie.
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Utbetalning av lån
När Nykredit betalar ut ett ”realkreditlån” finansieras det genom 

att obligationerna säljs på Köpenhamns Fondbörs (NASDAQ, 

OMX). Det nominella värdet på en obligation är alltid 100 (även 

kallat parikurs). 

Däremot varierar det pris som obligationerna säljs för på börsen. 

Kapitalbeloppet (eller huvudstolen, d.v.s. det belopp på vilket 

ränta räknas) är beroende av obligationernas nominella värde, 

medan det utbetalade beloppet beror på obligationernas mark-

nadspris.   

Sambandet mellan det utbetalade beloppet (kursvärdet) och 

lånebeloppet (det nominella värdet) beräknas på följande sätt:

Kursvärde x (nominellt värde (kurs 100)) / obligationens  

marknadspris = kapitalbelopp  

När kursvärdet skiljer sig från obligationens nominella värde 

betyder det att det är skillnad på det utbetalade beloppet och 

kapitalbeloppet. Skillnaden kallas kursförlust. Det kan du se ett 

exempel på nedan:   

Förtida inlösen av lånet
Du kan alltid lösa in ditt lån helt eller delvis. Beroende på kursen 

på Köpenhamns Fondbörs vid tidpunkten för inlösen, kan det 

ske på två sätt:

Exempel – låneerbjudande

Utbetalat belopp (kursvärde) ........................... 100.000 ¤

Aktuellt marknadspris för obligationerna .......... 98 ¤

Lånebelopp 100.000 ¤ x (100/98) ................... 102.000 ¤

Kursförlust ........................................................ 2.000 ¤

1. Kursen är under 100 på obligationerna 
– inlösen sker till marknadskurs:
Exempel – inlösen av hela lånet till marknadsvärde

Restskuld vid tidpunkten för inlösen 

(nominellt värde) ..............................................  102.000 ¤

Aktuellt marknadspris .......................................  99 ¤

Inlösenbeloppet blir därmed

102.000 ¤ x kurs (99/100) ...............................  100.980 ¤

2. Kursen är över 100 på obligationerna
Om kursen är över 100 har du en säkerhet för att lånet 

kan lösas in till maximalt kurs 100. Om man vill använda 

sig av denna möjlighet ska lånet sägas upp senast två 

månader före ett förfallodatum.   

Exempel – inlösen av hela lånet till en kurs på 100

Restskuld vid tidpunkten för inlösen 

(nominellt värde) .............................................. 102.000 ¤

Aktuellt marknadspris ....................................... 101 ¤

Inlösenbeloppet blir således  

102.000 ¤ x kurs (101/100) ............................. 103.020 ¤

När du utnyttjar möjligheten att lösa in lånet till kurs 100 

blir den faktiska kostnaden för att lösa lånet mindre:  

102.000 ¤ x kurs 100 ....................................... 102.000 ¤
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Om du flyttar till utlandet 
har du nytta av att känna någon
Kontakta oss idag om du vill veta mer om hur du köper bostad 

i Spanien eller Frankrike.

Danmark

Nykredit International 
Under Krystallen 1
DK-1780 København V.
Tel.: +45 70 20 10 59
Fax: +45 44 55 15 07
udland@nykredit.dk

Spanien

Nykredit Representative Office Marbella 
Centro Plaza 26
E-29660 Nueva Andalucía, Marbella
Tel.: + 34 952 905 150
marbella@nykredit.dk

Nykredit Representative Office Alicante 
Bulevar de los Músicos, 23, local 2
E-03581 Albir, Alicante
Tel.. +34 966 865 690 
alicante@nykredit.dk

Frankrike

Nykredit Representative Office Cannes 
13, Rue des Etats-Unis
F-06400 Cannes
Tel.: +33 (0) 493 39 10 10
Fax: +33 (0) 493 39 10 11

cannes@nykredit.dk 

www.nykredit.se
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