Trygghetspaket

Trygghetspaket för bostadsköpare
i Brf. Havstornet i Norrtälje Hamn
En bostadsaffär
att känna sig trygg i
Ett köp av ett nytt hem är ofta den viktigaste
investeringen vi gör och kan vara förknippad med
många överväganden. Som bostadsutvecklare ser
vi ett stort värde i att vara lyhörda för det som är
viktigt för våra kunder. Index Residence AB har
därför tagit fram ett trygghetspaket med syftet att
ge dig som bostadsrättsköpare en ökad trygghet i
köpet.

man kan göra båda dessa affärer till samma mark
nadsläge – trots att de sker vid olika tidpunkter.
Om värdet på din köpta bostad sjunker med 5 – 15%
mellan köp och tillträde kommer Index Residence
att ersätta dig som köpare med den värdeminsk
ning som överstiger 5%, tröskelvärdet, utan extra
kostnad. Värdeutvecklingen på bostaden avgörs
av ett lokalt prisindex som tillhandahålls av Valu
eguard, som är en etablerad aktör som producerar
prisstatistik. Marknadsgarantin begränsar där
med förlusten på din nya bostad vid en eventuell
prisnedgång.

Marknadsgaranti

För att ge en ökad trygghet i ditt bostadsköp, då
tiden mellan tecknande av bindande avtal och
inflyttning är lång, erbjuder vi en marknads
garanti. En marknadsgaranti är en garanti som
Index Residence AB ställer ut för att skydda dig
som köpare av en nyproducerad bostad. Den kan
ge dig ersättning om du drabbas av ett prisfall på
bostadsmarknaden innan du får tillträde till din
nya bostad. Många har en bostad sedan tidigare
som ska säljas för att kunna betala för den nya
bostaden. Marknadsgarantin gör i praktiken så att

Räkneexempel: Anta att köpeskillingen är 4 000
000 kr. Tröskelvärdet är 5% och taket är 15%. Det
innebär en maximal ersättning på 10%, eller
400 000 kr. Maximal ersättning utfaller om pris
indexet går ned 15% eller mer. Om prisindexet går
ned 10% utgår en ersättning på 5%, eller 200 000 kr
av köpeskillingen, dvs 10% minus tröskelvärdet
på 5%.
Marknadsgarantin begränsar därmed en eventu
ell förlust på din nya bostad vid en prisnedgång.

Tillträdesskydd
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Garanti för osålda
lägenheter i föreningen
Index Residence förbinder sig att köpa de

Garanti för
hyresintäktsbortfall

lägenheter som inte har sålts genom bindande
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Prissänkningsgaranti

ekonomisk plan.

Om det längre fram i projektet görs en generell
prissänkning jämfört med intygsgiven

Fullgörandeförsäkring

kostnadskalkyl eller ges någon annan förmån för
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lägenhetsstorlek och/eller samma orientering i
huset.

En förening med
sund ekonomi
För Index Residence är det viktigt att överlämna en
bostadsrättsförening med sund ekonomi. Innan
upplåtelseavtal tecknas med dig som köpare har

Vidare tecknas en garantitidsförsäkring som
gäller i fem år efter godkänd slutbesiktning.
Försäkringen aktiveras om byggaren går i konkurs
under garantitiden.

Tala gärna med mäklarna eller våra värdar om du
vill veta mer.

