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Hej, och varmt välkommen till MyLoan, den personliga och
sjyssta låneförmedlaren!
Innan vi kan börja hjälpa dig att hitta ett bra privatlån, eller guida dig till de mest fördelaktiga sparkontona eller
bolånen, måste vi ta en kort stund och informera dig om de allmänna villkor och regler som gäller när du
använder våra tjänster, annars får vi arga (och läskiga…) jurister på oss. Likaså måste vi informera dig om att
du genom att använda våra tjänster godkänner och accepterar dessa villkor och regler. Ta gärna en kort
ögonblick och läs gärna igenom vårt användaravtal nedan och känns allt fortfarande bra så ser vi ser fram emot
att få hjälpa dig vidare i jakten efter ett bra privatlån med sjyssta villkor!
Med vänliga hälsningar,
Tomas Jonson,
VD MyLoan

Allmänt
MyLoan driver en av Sveriges ledande jämförelse- och förmedlingstjänster inom privatekonomi, med fokus på
privatlån. Tjänsten är helt kostnadsfri för dig som konsument och du har full ångerrätt på alla dina
köp/ingångna avtal enligt Distans och Hemförsäljningslagen.
När du jämför privatlån via MyLoan eller någon av våra samarbetspartners sänds dina uppgifter vidare till vårt
system där din information delas med våra rådgivare och vid var stund samarbetande banker & långivare.
Detta görs för att vi skall kunna hantera din jämförelse och inhämta låneerbjudanden från långivarna. I
samband med detta kan du även komma att bli kontaktad av oss för kostnadsfri rådgivning och/eller
inhämtande av kompletterande information.
MyLoans tjänster tillhandahålls av Insplanet Försäkringsförmedling AB, org.nr. 556699-1179, med tillstånd att
driva försäkringsförmedling samt förmedling av konsumentkrediter av Finansinspektionen.

Villkor för ansökan
För att använda våra tjänster krävs följande:
- Du måste vara minst 18 år och ha en fast inkomst på över 10 000 kr/månad för att ha möjlighet att ansöka
om lån.
- Lånet du ansöker om får inte användas för att förvärva eller behålla en bostad (t ex kontantinsats).
Vid anmälan av medlåntagare ansvarar du för att även medlåntagaren tar del av och godkänner all information
på denna sida.
Innan du ansöker om lån är det viktigt att du ser över din ekonomi genom att t.ex. göra en budget. Använd
gärna Konsumentverkets verktyg för att göra en budgetkalkyl.

Kreditupplysning
När du ansöker om att jämföra lån hos MyLoan gör vi en kreditupplysning på dig och din eventuella
medsökande hos UC AB. Det registreras endast en kreditupplysning på dig i samband med en ansökan, men för
varje långivare som behandlar din ansökan kommer du att erhålla en omfrågandekopia. Då det görs
individuella bedömningar från varje enskild långivare kan långivare i vissa fall ta in ytterligare information och
uppgifter för att kunna göra en bättre bedömning.

Vår förmedlingstjänst
Alla privatlån som distribueras av oss omfattas av Lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter. Vi är
registrerade som konsumentkreditinstitut hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn.
Alla försäkringar som distribueras av oss omfattas av Lagen om försäkringsförmedling. Vi är registrerade som
försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn.
Du hittar mer information om vår förmedling, och hur du ska gå tillväga om du skulle ha några klagomål på
våra tjänster, på https://www.myloan.se/om-formedlingen (förmedling av konsumentkrediter) och
https://www.insplanet.com/forsakring/omformedling.aspx (försäkringsförmedling)..

MyLoans rättigheter och ansvar
Information, uträkningar och rekommendationer lämnade av MyLoan ska endast betraktas som vägledande
förslag. Det är upp till dig att värdera och kontrollera den information som vi lämnar om våra
samarbetspartners erbjudanden och väga mot dina egna specifika behov.
Avtal som du tecknar med banker, långivare och övriga företag MyLoan samarbetar med är avtal mellan dig
och banken/långivaren/företaget. MyLoan ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår på grund
av att du väljer att ingå, eller avstår från att ingå, avtal med något av de företag som vi samarbetar med.
MyLoan kan aldrig lämna någon garanti eller utfästelse, eller i övrigt göra något åtagande för någon av våra
samarbetspartners räkning. Beslutet om beviljandet av låneErbjudanden eller avtal ligger aldrig hos MyLoan.
MyLoan kan inte ställas till svars för om webbtjänsten ligger nere eller om någon information eller
funktionalitet inte fungerat som förväntat. MyLoan kan inte heller hållas ansvarig för eventuella problem eller
skador som listade återförsäljare eller leverantörer kan tänkas skapa.
MyLoan har alltid för avsikt att all information på webbplatsen skall vara korrekt och så uppdaterad som
möjligt, dock kan MyLoan inte garantera tillförlitligheten eller korrektheten på informationen som finns
presenterad på webbplatsen. Allt agerande som du som användare företar dig utifrån information presenterad
på denna webbplats är på ditt eget ansvar. MyLoan kan inte hållas ansvarig för några beslut som har fattats
baserat på den information som finns på MyLoan. Om du vill meddela ett fel eller har några frågor var vänlig
och kontakta: info@myloan.com.
Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll från MyLoan utan tillstånd. För
eget personligt bruk är det dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från denna webbplats.

Personuppgiftsbehandling och integritetspolicy
Vi tar varsamt hand om dina personuppgifter så att du och dina uppgifter ska vara trygga hos oss. Du hittar
mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy vilken du finner på
https://gdpr.myloan.se.

Cookiepolicy
Vi samlar in information med hjälp av cookies och andra tekniker som känner igen och underlättar för dig som
användare. För information om hur vi använder dessa tekniker och hur du kan förhindra användandet av
cookies, vänligen se vår på https://gdpr.myloan.se.

Villkorsändringar
Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera dessa allmänna villkor. Detta meddelar vi dig genom att
publicera den uppdaterade versionen här om ändringarna inte kan anses så pass väsentliga eller påverka ditt
befintliga engagemang med oss kan vi att behöva ert samtycke för den ändringen, vilket vi i så fall kommer
inhämta från er i god tid för att erbjuda en chans att göra ett ställningstagande till förändringen och motsätta
sig behandling om möjligt innan en sådan förändring sker.

Kontaktinformation
Har frågor om vår tjänst, vänligen kontakta oss på Insplanet Försäkringsförmedling AB, org.nr. 556699-1179,
Box 26 000, SE-100 41 Stockholm, tel 08-51 000 050, e-post. info@myloan.se.

