ANVÄNDARVILLKOR
Inledande bestämmelser
Finanskollen i Sverige AB, (”BättreLån”, ”vi”, eller oss”) är en kreditförmedlare som under
varumärket BättreLån tillhandahåller en förhandlingstjänst till konsumenter för erhållande av
ränteindikationer på bolån och krediter hos de banker och kreditgivare som BättreLån
samarbetar med, (”Tjänsten”). För att du ska kunna använda dig av Tjänsten krävs att du
accepterar dessa användarvillkor (“Användarvillkoren”), är minst 18 år gammal, inte
omfattas av förvaltarskap, saknar betalningsanmärkningar, har fast lön och medborgarskap i
EU/EES-land.
Vi uppmanar dig att läsa dessa Användarvillkor noggrant. Användarvillkoren kan komma att
uppdateras. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar som kräver
ditt samtycke.
Om du har en medsökande för det bolån som du överväger att teckna eller förändra med
BättreLåns hjälp, måste även din medsökande teckna avtal med BättreLån. Genom din
ansökan intygar du även din medsökandes godkännande gällande BättreLåns användarvillkor
och personuppgiftspolicy
Om Tjänsten
Genom Tjänsten erhåller du från oss en sammanställning med ränteindikationer på bolån från
flera banker. Du kan enkelt jämföra räntevillkoren och välja det alternativ som passar dig
bäst. Tjänsten kan användas inför tecknande av nytt bolån eller för att omförhandla/höja ditt
befintliga bolån. Några av fördelarna med att använda oss istället för att vända dig direkt till
bankerna är att:
! Du sparar tid och energi, genom att inte själv behöva ta kontakt med respektive bank.
! Det tas inledningsvis endast en kreditupplysning, istället för en från varje bank.
! Du erhåller förmånliga lånevillkor, utan att du själv behöver förhandla med respektive
bank.
Vårt avtalsformulär fungerar som en intresseanmälan gentemot bankerna och du förbinder
dig inte till att teckna något bolån genom att fylla i formuläret. På motsvarande sätt utgör en
ränteindikation från banken inget för banken bindande anbud, utan en indikation beräknad på
de uppgifter som du uppgivit till oss. Ingen kreditupplysning kommer att inhämtas från
respektive banks sida innan du lämnat ditt samtycke till detta.
Förhandsinformation i enlighet med konsumentkreditlagen
En kreditförmedlare av bostadskrediter ska i rimlig tid innan kreditförmedlingen inleds, i en
handling eller i någon annan läsbar och varaktig form, informera konsumenten om särskilda
uppgifter enligt konsumentkreditlagen. Genom att klicka på knappen “spara fil” erbjuds du
möjlighet att spara informationen i varaktig form.
1. Om kreditförmedlaren
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Finanskollen i Sverige AB org. nr. 559096-5678, 392 31 Kalmar. Du kan även nå oss på via
e-post: info@Battrelan.nu.
2. Register
Finanskollen i Sverige AB står under tillsyn av Finansinspektionen och har tillstånd att driva
förmedling av bostadskrediter i enlighet med lagen (2016:1024) om verksamhet med
bostadskrediter. Finanskollens tillstånd går att kontrollera via Finansinspektionens hemsida:
http://www.fi.se/.
3. Samarbetspartners
BättreLån är inte bundet till någon specifik bank/kreditgivare. Vi samarbetar i dagsläget
främst med Nordea och Länsförsäkringar gällande förmedling av krediter.
4. Rådgivning
BättreLån erbjuder ingen rådgivning. Kunder som önskar rådgivning hänvisas till förmedlad
eller befintlig bank.
5. Klagomålsinformation
Dina synpunkter är viktiga för oss och om BättreLån inte skulle motsvara dina förväntningar
vill vi gärna veta det. Om du har klagomål kan du i första hand vända dig till oss på 048098 05 90 eller info@battrelan.nu.
Om du vill att vi omprövar ditt klagomål kan du skriva till vår klagomålsansvariga via epostadressen klagomal@battrelan.nu eller skicka brev till: Finanskollen i Sverige AB,
Klagomålsansvarig, Fiskaregatan 44A, 392 31 Kalmar. Vi återkommer inom två veckor med
besked om hur ärendet kommer att hanteras.
Om du inte är nöjd med hur vi hanterat ditt klagomål kan du vända dig till Allmänna
Reklamationsnämnden (ARN), telefon 08- 508 860 00, arn@arn.se, Box 174,
101 23 Stockholm.
Även Konsumenternas Bank- och finansbyrå, tel. 08- 225 800, lämnar avgiftsfri vägledning.
Ett annat alternativ är tvistlösning i allmän domstol.
Konsumentverket och Finansinspektionen (tillsynsmyndigheter för bostadskreditförmedlare)
tar också emot klagomål. Varken Konsumentverket eller Finansinspektionen tar dock upp
enskilda fall, utan vidtar åtgärder först när de bedömer att ett företag fått många klagomål.
6. Kostnader
Kostnaden för Tjänsten baseras på din genom oss förmedlade bolånevolym enligt följande:
År 1
< 1,5 mnkr i lån: 149:-/månad
1,5 – 2,5 mnkr i lån: 199:-/månad
2,5 – 3,5 mnkr i lån: 299:-/månad
> 3,5 mnkr i lån: 399:-/månad
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År 2
149:- Oavsett lånevolym
7. Betalning
Betalning för Tjänsten ska ske antingen via månadsvis autogiro eller mot helårsfaktura. Vid
betalning mot faktura tillkommer en fakturaavgift på 35 kronor. Anmälan för autogiro sker
via din internetbank. Vid påminnelse tillkommer en påminnelseavgift om 60 kronor samt
dröjsmålsränta enligt räntelagen.
8. Uppsägning
Avtalet löper med 12 månaders bindningstid med automatisk förlängning om 12 månader.
Eventuell uppsägning av avtalet ska göras skriftligen senast en månad innan 12månadersperioden löper ut till: Finanskollen i Sverige AB, Fiskaregatan 44A, 392 31 Kalmar
eller via e-post: info@battrelan.nu.
9. Ingen rörlig ersättning
Vi anser att det är viktigt att du som kund vet att vi inte har några ekonomiska incitament att
erbjuda dig något annat än det bästa alternativet för just dig. BättreLån erhåller ingen rörlig
ersättning från några kreditinstitut. Våra anställda som arbetar med bolånehandläggningen
har samma lön och ersättning oavsett vilken bank eller bolån som du väljer.
Ansvar i samband med våra tjänster
Information och uträkningar som vi tillhandahåller dig baseras på den information som du
lämnat om din ekonomiska situation och på den information som vi erhåller från de
kreditgivare, kreditupplysningsinstitut, myndigheter och företag med vilka vi samarbetar. Vi
har mycket begränsade möjligheter att kontrollera den information som du lämnar till oss och
informationen som lämnas av våra samarbetspartners. Mot bakgrund härav ansvarar vi inte
för eventuell felaktig eller icke uppdaterad information som tillhandahållits av dig och inte
heller för riktigheten, aktualiteten eller fullständigheten av den information som vi
tillhandahåller om kreditgivares och övriga samarbetspartners erbjudanden. Det åligger
därför dig att kontrollera den information som vi lämnar om erbjudanden från kreditgivare
och andra samarbetspartners.
Det åligger dig att hållas oss uppdaterade om förändringar sker i den av dig lämnade
informationen under tiden som vi tillhandahåller dig Tjänsten. Information och uträkningar
lämnade av oss ska inte betraktas som råd eller rekommendationer. Det är upp till dig själv
att värdera av oss lämnad information för att avgöra om den är lämplig för din individuella
situation.
Vår webbplats
Innehållet på BättreLåns webbplats, www.battrelan.nu, är skyddat enligt upphovsrättslagen
(SFS 1960:729). I den mån som vår webbplats innehåller länkar till tredje parters webbsidor
kan innehållet på sådana webbsidor vara skyddade av dessa tredje parters immateriella
rättigheter och vi ansvarar inte för innehållet på sådana tredje parters webbsidor. Information
som visas på vår webbplats har vi erhållit från källor som vi bedömer vara tillförlitliga, men
vi kan inte garantera att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Vi tar därför
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inte ansvar för ekonomiska transaktioner eller andra rättshandlingar som grundats på
information hämtad från vår webbplats. Vi kan inte heller garantera att din användning av
webbplatsen eller nedladdat material från webbplatsen inte kommer att orsaka skada eller
förlust relaterad till din användning av webbplatsen, såsom, men inte begränsat till, förlust av
data, datavirus, spyware, skadliga program, trojaner eller maskar.
Personuppgiftshantering
I vår Personuppgiftspolicy finns det information om hur vi behandlar dina personuppgifter
och hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsten. För att kunna använda Tjänsten är
det en förutsättning att du godkänner vår personuppgiftspolicy.
Fullmakt
Genom att godkänna dessa villkor samt underteckna separat upprättad fullmakt ger du oss
möjlighet utföra Tjänsten. Fullmakten ger oss endast rätt att få information och förhandla;
slutliga kreditavtal skickas från vald bank för godkännande till dig.
Ångerrätt
Du har rätt att frånträda kreditavtalet (ångerrätt) inom 14 dagar från den dag då kreditavtalet
ingicks eller det senare datum som du erhållit information om kreditavtalet i enlighet med
14 § konsumentkreditlagen (SFS 2010:1846).
Under ångerfristen kan krediten sägas upp genom att kontakta kreditgivaren på det
telefonnummer eller adress som anges i kreditavtalet. Om du utnyttjar din ångerrätt ska du
inom 30 dagar från det att du lämnat eller sänt meddelande om utnyttjande av ångerrätten
betala tillbaka hela kreditbeloppet till kreditgivaren, med tillägg för upplupen ränta. Ränta
utgår från och med dagen då du fick tillgång till krediten och till och med den dag den
återbetalas. Om kreditgivaren med anledning av kreditavtalet har betalat en avgift till det
allmänna som inte återbetalas, kan ersättning även utgå till kreditgivaren för denna.
Om du utnyttjar din ångerrätt avseende kreditavtalet anses detta även omfatta ingånget
förmedlingsavtal kopplat till det aktuella kreditavtalet. Om du utnyttjar din ångerrätt, måste
du även meddela BättreLån om detta förhållande för att vi ska uppmärksammas på att avtalet
om Tjänsten således ska upphöra av denna anledning.
Immateriella rättigheter
BättreLån, eller våra samarbetspartners, innehar de immateriella rättigheterna till text, bild,
design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din
användning av Tjänsten. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsten.
Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal
användning av Tjänsten.
Ansvarsförsäkring
I sin egenskap av förmedlare av bostadskrediter har BättreLån tecknat en ansvarsförsäkring
hos If Skadeförsäkring AB (publ), org.nr: 516401-8102, 106 80 Stockholm.
Telefon: 0771 43 00 00. E-post: ansvarsskador@if.se.
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Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust (s.k. ren förmögenhetsskada) där du anser att
BättreLån genom fel eller försummelse vid förmedling av bostadskrediter har vållat skadan
har du i vissa fall möjlighet att få ersättning för skadan.
Om du vill göra anspråk på ersättning måste du underrätta BättreLån om detta inom skälig tid
efter att du märkt eller borde ha märkt att en skada uppkommit. Ersättningsanspråk ska
anmälas till If senast tolv månader från det att den försäkrade fått kännedom om sin
möjlighet att få ersättning från If eller på annat sätt nyttja sin försäkring.
Den högsta ersättning som kan betalas för en skada uppgår till ett belopp som motsvarar 460
000 euro per skada eller det högre belopp, grundat på förändringar i det europeiska
konsumentprisindexet som Europeiska gemenskapernas kommission tillkännager vart femte
år, med början 2007. Den högsta ersättning som kan utbetalas under en avtalstid uppgår till
ett belopp som motsvarar 750 000 euro per avtalstid, eller det högre belopp, grundat på
förändringar i det europeiska konsumentprisindexet, som Europeiska gemenskapernas
kommission tillkännager vart femte år med början 2007.
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