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Lånekoll är en låneförmedlare som ger personlig rådgivning i att hitta de bästa lånevillkoren för
privatpersoner. Tjänsten jämför och förmedlar såväl bolån som privatlån, billån och kreditkort. Målet är att
varje kund ska paras ihop med rätt bank eller långivare för att kunna sänka sina räntekostnader.

Lånekoll förmedlar bolån, privatlån och kreditkort

Som låneförmedlare fungerar Lånekoll som en mellanhand mellan kunden och banken. Genom att ansöka
om lån via Lånekoll sparar du tid och eget arbete. Dessutom tas bara en kreditupplysning, vilket inte
påverkar din kreditvärdighet som om varje bank hade tagit en egen.

Lån och tjänster som Lånekoll förmedlar:

Bolån. Du kan låna upp till 85 procent av bostadens marknadsvärde. Vilket lån du får påverkas
dock av din ekonomiska situation och bostadens värde.
Privatlån. Ett privatlån kan hamna mellan 10 000 och 600 000 kronor beroende på din årsinkomst,
betalningsförmåga och kreditvärdighet. Du kan jämföra upp till 30 bankers erbjudande på privatlån.
Samla lån. Genom att samla alla dina lån hos en bank kan du spara in tusentals kronor på
räntekostnader. Dessutom förbättras din kreditvärdighet, vilket kan förbättra räntan och villkoren
ännu mer.
Billån. Tar du ett billån med bilen som säkerhet behöver du betala 20 procent i kontantinsats vid
köpet. Du kan alltså låna som högst 80 procent av bilens värde.
Kreditkort. Du kan även jämföra och ansöka kreditkort genom Lånekoll. Samma villkor gäller här
som för lån.

Lånekolls tjänst är helt kostnadsfri. När Lånekoll har förmedlat ett lån tar de en avgift av banken, och på så
sätt slipper du som kund betala något. I stället ökar chansen att räntorna pressas när bankerna
konkurrerar om dig som kund.

För att få låna hos Lånekoll måste du vara minst 18 år samt folkbokförd och skriven i Sverige sedan minst
ett år tillbaka. Utöver det ska du vara skuldfri från Kronofogden sedan 6 månader bakåt och ha en
årsinkomst på minst 110 000 kronor. Dina chanser att få lån ökar om du har en medsökande.

Så ansöker du om lån hos Lånekoll
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erbjudanden du får. Lånekoll har dessutom en hjälpsam och kunnig kundtjänst som kan ge råd, svara på
http://www.boupplysningen.se
frågor och vägleda dig genom ansökningsprocessen.

1. Skicka ansökan via hemsidan. Där fyller du i lånebelopp, lånetid och vad du vill låna till, följt av
dina personliga uppgifter. Ska du ansöka om bolån får du även fylla i uppgifter om bostaden du vill
köpa. Ansökan signerar du sedan med BankID för en säker hantering.
2. Få svar från bankerna. Lånekoll tar en kreditupplysning på dig och skickar din ansökan till
bankerna de samarbetar med. Inom 24 timmar får du svar från de banker som vill erbjuda dig ett
lån.
3. Välj lån. Under Mina sidor kan du se och jämföra dina låneerbjudanden. Därefter väljer du det som
passar dig och dina behov bäst.
4. Signera lånet. Beroende på vilken bank du väljer får du ditt skuldebrev på posten eller i ett mejl,
som du ska signera och skicka tillbaka till banken. Du får pengarna på ditt konto inom två till fem
dagar.

Om Lånekoll

Lånekoll hette tidigare Consector och är en av Sveriges största låneförmedlare. Sedan starten 2014 har
visionen varit att hjälpa privatpersoner att förbättra sina lånevillkor. Något som utmärker Lånekoll är att de
jämför flera olika typer av lån i stället för att inrikta sig på en särskild lånetyp. Dessutom jämför de också
kreditkort.
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