BSU - SPAREKONTO
MEGET GUNSTIG SPAREORDNING FOR UNGDOM MELLOM 18 OG 33 ÅR
BSU-konto er en spareordning for ungsom som gir adgang til sparing med
skattefradag og samtidig rett til boliglån. Du må selvfølgelig dokumentere
økonomisk evne til å betale renter og avdrag. Vi hjelper deg gjerne med å beregne
hvor mye du kan låne. Du kan kun ha en BSU-spareavtale i livet.
REDUSER SKATTEN MED INNTIL 5.500 KRONER
Skatten reduseres med 20% av det du sparer pr. år. Det betyr at for hver
1.000-lapp du sparer reduseres skatten med 200 kr. Sparer du maksimalt
sparebeløp (27.500 kroner), blir skatten redusert med 5.500 kroner pr. år.
Rentene du får regnes ikke som en del av sparebeløpet.
PENGENE ØREMERKES FREMTIDIG BOLIGKJØP

MelhusBanken
MelhusBanken er en av
Norges eldste sparebanker
etablert i 1840. Banken har
hovedkontor i Melhus
sentrum, og
avdelingskontorer i
Trondheim sentrum,
Heimdal, Ler og Korsvegen.
MelhusBanken er
børsnotert. Gjennom
Eikagruppens selskaper og
andre leverandører tilbyr
banken et høykvalitets
fullserviceprodukt innen
bank- og
forsikringstjenester til
bedrifter, landbruk og
privatpersoner. Banken er
medeier i Heimdal
Eiendomsmegling AS, en
ledende aktør i Midt-Norge.

For å få full skattefordel må pengene brukes til kjøp av "ny bolig" eller til
nedbetaling av lån på "ny bolig". Med ny bolig menes at du må ha kjøpt
boligen og flyttet inn i boligen etter at du opprettet BSU-konto. Det gis
heller ikke skattefradrag når du pr. 31.12 i inntektsåret eier bolig.
Dersom du tar ut penger uten å bruke dem til bolig som beskrevet, må
du belale tilbake skattefordelen du har fått tidligere. Du kan heller ikke ta
ut renter som er opptjent til og med det året du fyller 33 år. Uttak til
annet enn boligformål regnes som kontraktsbrudd. Du kan da ikke spare
mere og avtalen opphører.
RENTESATS - 2,60% p.a. *)
Spar inntil 27.500 kroner pr. år og inntil 300.000 kroner totalt i løpet av
spareperioden.
Spar når du vil - du binder deg ikke. Vi anbefaler likevel faste trekk til
BSU-sparing, gjerne samtidig med lønnsinngang.
Du får det siste skattefradraget det året du fyller 33 år. Derfor - start så
tidlig som mulig slik at du får utnyttet ordningen maksimalt.

*) Regulers til ordinære markedsvilkår etter fylte 34 år.

MelhusBanken setter
kunden i sentrum. Vår
visjon er ”Vi Oppfyller
Drømmer”. Dette gjør vi
gjennom våre kjerneverdier
Dyktig, Imøtekommende og
Nær.

En lokalbank i

eika.

