Villkor för ansökan
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).
Om du uppfyller kraven så kan du ansöka om lån mellan 10 000 – 500 000 kr. MyLoan kontaktar
dig när vi har fått svar från bankerna eller långivarna som vi samarbetar med, normalt hör vi av
oss inom 24 timmar.
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.
I samband med förmedlingen utförs en kreditupplysning på dig hos UC AB. När
kreditupplysningen har genomförts kan samtliga banker och långivare som MyLoan har
samarbete med använda vår kreditupplysning för att hämta information, detta följs upp med ett
brev till dig för att förklara att långivarna har gjort en sökning på dig men det är fortfarande bara
vår kreditupplysning som registreras på ditt personnummer. Det kommer med andra ord endast
registreras en förfrågan på dig trots att flera banker och långivare får ta del av informationen.
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.
Avtal som du tecknar med banker, långivare och övriga företag MyLoan samarbetar med är ett
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.

Personuppgiftslagen (PuL)
Personuppgifterna som hämtas automatiskt och lämnats av dig behandlas av MyLoan för att
kunna utföra vår tjänst, det innebär att uppgifter som du lämnat till MyLoan även lämnas ut till
samarbetspartners för behandling. Genom användandet av vår tjänst godkänner du att MyLoan
och samarbetspartners till MyLoan kan använda dina personuppgifter för marknadsföring som är
relevant för dig via sms, telefon, e-post, vanlig post eller därmed jämställda tillvägagångssätt.
Uppgifterna kan också komma att användas för marknads- och kundanalyser, uppföljning och
utveckling av tjänster inom Insplanets koncern.
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL 1998:204), Insplanet
försäkringsförmedling AB, Organisationsnummer 556699-1179, Box 26 000, 100 41 Stockholm,
08 - 51 000 000, är Personuppgiftsansvarig. Enligt PuL kan du när som helst återkalla ditt
samtycke vilket innebär att vi inte behandlar ytterligare personuppgifter om dig, du har även rätt
att begära information om och/eller rättelse av de personuppgifter som finns sparade om dig. För
utdrag/rättelser enligt § 26 och § 28 PuL skickar du ett undertecknat skriftligt brev till MyLoan (Att:
Kundservice), Box 26000, SE-10041 Stockholm.

Club MyLoan
När du gör en låneansökan via MyLoan så blir du samtidigt medlem i vår kundklubb Club
MyLoan. Som klubbmedlem sparas och behandlas dina uppgifter av MyLoan och du kan komma
att kontaktas i framtiden för att få information om nuvarande och framtida tjänster och
erbjudanden. För att gå ur Club MyLoan skickar du ett mail till info@myloan.se och meddelar att
du inte längre vill vara medlem samt uppger telefonnummer och/eller e-postadress.

Automatisk inhämtning av uppgifter
När du anger ditt personnummer kommer uppgifter om namn och adress att automatiskt hämtas
in från UC AB.

Kontaktinformation
Besöksadress:
Grev Turegatan 5
114 46 Stockholm
Postadress:
Insplanet
Box 26 000
SE-100 41 Stockholm
Telefon växel:
08-51 000 050
Fax:
08-51 000 001
E-post:
info@myloan.se
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