DIREKTLÅNET

Direktlånet
– oavsett var du
befinner dig i livet

INFORMATION

Direktlånet är anpassat för dig och dina behov
Vill du låna pengar till en större investering? E
 ller
har du befintliga lån och krediter som du vill lösa?
Direktlånet är ett lån från 10 000 kronor upp till
350 000 kronor, med ränta från 4,45 %.
Låt oss räkna på vad vi kan erbjuda dig och du
får en samlad bild av din ekonomi med sparande,
försäkringar och lån hos ditt lokala länsförsäkringsbolag.
Kanske har du några lån och krediter utanför L
 änsförsäkringar
som tillsammans kostar mycket? Att samla ihop sina lån och
k rediter och lösa in dem med ett lån är ofta en bra l ösning för
att få ner kostnaden. Om du ska göra ett stort inköp eller en
större investering är det till din fördel att se det utifrån hela din
ekonomiska situation. Vi hjälper dig med hela din e konomi:
sparande, försäkringar och lån. Hos oss får du snabbheten i
vårt finansbolag och tryggheten i ditt lokala länsförsäkrings
bolag.
Tecknar du vår låneskyddsförsäkring behöver du inte oroa dig
över vad som händer med betalningarna vid sjukdom, arbetslös
het eller dödsfall. Läs mer om låneskyddsförsäkring på nästa sida
i broschyren.
Du ansöker om lånet direkt på lansforsakringar.se under
Låna Privatlån alternativt via telefon 08-635 38 75.

MÅNADSKOSTNAD DIREKTLÅNET
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Räntan sätts individuellt efter kreditprövning. Räntan är för närvarande
4,45–11,95 %. Effektiv ränta enligt ovan är 6,82 % vid lånebelopp 100 000
kronor och 5 år. Exemplet är baserat på årsränta 6,45 %. Administrativ
avgift vid autogiro 0 kr/månad. Uppläggningsavgift 395 kronor.

För att ansöka om lånet ska du uppfylla följande kriterier:

P Du är minst 20 år.
P Du är fast anställd sedan 6 månader.
P Du har inga betalningsanmärkningar.
P Du har varit folkbokförd i Sverige minst 3 år.
P Du har en fast inkomst av tjänst eller pension.

Information om direktlånet
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Med direktlånet får du möjlighet att lösa flera lån
och sänka månadskostnaden eller göra ett större
inköp. Du väljer själv belopp, från 10 000 kronor till
350 000 kronor samt återbetalningstid, upp till 12 år.
Det här är en översiktlig information om
direktlånet och delar av dess allmänna villkor. Du
kan läsa mer i ”Allmänna villkor för Direktlånet
F 2014-04”. Villkoren får du i samband med att
du tecknar lånet, men du kan även kontakta Wasa
Kredit och be att få dem hemskickade eller gå in
på www.wasakredit.se/lfsodermanland och ladda
ner dem.

Priset för försäkringen baseras på din månadskostnad för lånet
och är 6,95 procent av denna kostnad. Du betalar försäkringen
varje månad på samma faktura som lånet hos Wasa Kredit.
Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag och Läns
försäkringar Sak Försäkringsaktiebolag är försäkringsgivare
men Wasa Kredit förmedlar försäkringen. Fullständiga villkor
och förköpsinformation finns tillgängliga på www.wasakredit.se/
laneskydd.

Låntagare
Du som ansöker om lånet måste vara 20 år fyllda, vara folkbok
förd i Sverige sedan 3 år tillbaka, vara fast anställd sedan 6 må
nader, ha fast inkomst av tjänst eller pension samt inte ha några
betalningsanmärkningar. Du kan även ha en medlåntagare.

Kostnader, ränta och betalning
Låneskyddsförsäkring
Du kan välja att teckna vår låneskyddsförsäkring som är till för
att ge dig som låntagare och din familj ett extra skydd vid sjuk
dom, arbetslöshet eller dödsfall. Vid sjukdom eller arbetslöshet
betalar vi dina månadskostnader för lånet hos Wasa Kredit och
ger dig tid att anpassa din ekonomi till din nya livssituation. Vid
dödsfall löser vi din del av den kvarvarande skulden på lånet hos
Wasa Kredit.
MÅNADSKOSTNAD FÖRSÄKRING
Lånebelopp

Den kostnad som upprättats enligt betalplan bygger på lånebe
lopp, återbetalningstid samt ränta och avgifter. På avtalet anges
den å terbetalningstid och det belopp du har valt. Du betalar den
ränta som anges på avierna. Räntan räknas ut beroende på åter
betalningstid samt belopp. Wasa Kredit har i vissa fall rätt att
ändra räntan, men måste då meddela dig ränteändringen. F
 örsta
betaldagen är den sista dagen i månaden efter den månad då
utbetalning skedde. Du har rätt att ta del av en betalplan som
upprättats. Betalplanen ändras om du vill lösa ditt lån i f örtid.
Administrativ avgift tillkommer på annuitetsbeloppet. Om
betalning inte görs till Wasa Kredit i tid, kommer dröjsmålsränta
om en särskild årlig räntesats på 24 % tas ut. Du kan lösa lånet i
förtid utan extra kostnad.

Utan försäkring
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Om du ångrar dig
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Du kan nyttja din ångerrätt genom att meddela Wasa Kredit
inom 14 dagar från den dag du ingick avtalet. Kontakta Wasa
Kredit så hjälper vi dig.

50 000

Exemplen är beräknade med med en exempelränta på 6,45 %, uppläggningsavgift 395 kronor, administrativ avgift vid autogiro 0 kr och en återbetalningstid på 8 år.
Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag
(publ) 516401-6692 och Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag
(publ) 502010-9681.
Kreditgivare är Wasa Kredit AB, 556311-9204, Box 6740, 113 85 Stockholm. Wasa Kredit ingår i länsförsäkringsgruppen och är anknuten förmedlare till Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag (publ) och
Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ). Bolagen står under
tillsyn av Finansinspektionen.

Information om kreditgivaren
Kreditgivare
Wasa Kredit AB
Org.nr: 556311-9204
Box 6740, 115 41 STOCKHOLM
Tel: 08-635 38 00
info@wasakredit.se

Tillsyn
Wasa Kredit står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821,
103 97 Stockholm, finansinspektionen@fi.se, 08-787 80 00,
www.fi.se.
Koncerntillhörighet
Wasa Kredit AB är ett dotterbolag till Länsförsäkringar Bank,
som är en del av Länsförsäkringar AB. Bolagen ingår i samma
koncern.

Klagomål
Om du är missnöjd med vår hantering av ditt ärende vill vi
gärna att du kontaktar oss. Ibland uppstår tyvärr missförstånd
och andra oklarheter. Kontakta i sådana fall i första hand Wasa
K redits klagomålsanvarige på klagomal@wasakredit.se eller via
w ww.wasakredit.se/klagomal.

Om du inte kan godta den bedömning vi har gjort kan du som
privatperson vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden
(ARN). Prövningen i ARN är kostnadsfri för dig. Som konsu
ment kan du också vända dig till Konsumenternas Bank- och
finansbyrå för kostnadsfri och opartisk vägledning rörande bank,
fondbolag eller andra finansiella institut eller den kommunala
konsumentrådgivningen i din kommun. Du har också möjlighet
att få frågan slutligen prövad av domstol.
För kontaktuppgifter hänvisas till www.domstol.se alterna
tivt telefonkatalogen.

Hit vänder du dig med frågor
Har du frågor om lånet ringer du 08-635 38 75. Vill du ansöka om
direktlånet kontaktar du Länsförsäkringar Södermanland eller
går in på lansforsakringar.se under Låna Privatlån.
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