
Vad drömmer du om?
Tips till dig som funderar på 
att ta ett privatlån.



Prata trygga privatlån med oss.

Ett privatlån, eller blancolån som det också kallas, kan du teckna till 
sådant du drömmer om eller behöver – en pool till trädgården, en charmig 
skoter eller en kolonistuga med massor av snickarglädje. Det krävs ingen 
säkerhet, återbetalningstiden bestämmer du själv och som kund i banken 
får du svar på din låneansökan direkt.

För oss på Sparbanken Syd är det viktigt att hjälpa dig och alla våra andra 
kunder att skapa en bra och hållbar vardagsekonomi. Därför vägleder vi 
dig i att ta ett helhetsgrepp om din ekonomi och vi svarar gärna på frågor 
kring lån, sparande och hur man ska tänka för att få riktigt bra koll. 

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi brukar få svara på i 
samtalen om privatlån. 

Vill du veta mer är du varmt välkommen att höra av dig!



Vanliga frågor & svar

Hur mycket får jag låna?
Med vårt privatlån kan du låna mellan 30 000 och 350 000 kronor.

Måste banken veta vad jag ska använda pengarna till?
Det ska vara tryggt att låna pengar hos oss. Vi ser till hela din ekonomi och 
du kan känna dig trygg med att du inte beviljas ett lån som är större än 
vad din återbetalningsförmåga är, utifrån de uppgifter som du har delat 
med dig till oss.

Som en del i detta så behöver vi inte veta exakt vad du ska använda 
pengarna till men vi behöver förstå syftet med att du vill låna pengar.

Vad krävs för att jag ska få ta ett privatlån?
Du behöver vara kund i Sparbanken Syd för att få ett privatlån hos oss. 
Är du inte det så hjälper vi dig naturligtvis med det först. Det går bra att 
skicka in en ansökan för privatlån på hemsidan och sedan kontaktar vi dig 
och hjälper dig igenom ansökningsprocessen. Du kan också ta kontakt 
med vårt Kundcenter direkt på tel 0411-822000 så tar de hand om dig.

För att ta ett privatlån behöver du även vara över 18 år gammal och din 
inkomst ska vara minst 180 000 kr/år. Vi tar en sedvanlig kreditupplysning 
och du ska inte ha några betalningsanmärkningar.





När får jag pengarna?
Vi brukar säga att pengarna är tillgängliga inom 24 timmar (arbetsdagar, 
ej helg), men om allt flyter på som det ska kan lånet betalas ut redan 
samma dag.

Hur betalar jag av lånet?
Du amorterar på lånet varje månad vilket betyder att du betalar av på 
lånet varje månad tills det är löst. Det är ett lån med rörlig ränta som du 
kan lösa när som helst. Lånet betalar du tillbaka på under max 10 år.

Varför tar banken en kreditupplysning?
Vi tar en kreditupplysning för att säkerställa din inkomst och för att se så 
du inte har några betalningsanmärkningar. En kreditupplysning ger oss 
också information om andra krediter som du har och det är bra för oss att 
veta då vi vill se till hela din ekonomiska situation.

Kan räntan höjas i efterhand?
Vårt privatlån har en rörlig ränta så den kan höjas eller sänkas beroende 
på ränteläget i Sverige.

Måste jag vara kund i banken för att få låna?
Du behöver vara kund i Sparbanken Syd för att få ett privatlån hos oss. 
Är du inte det så hjälper vi dig naturligtvis med det först. Det går bra att 
skicka in en ansökan för privatlån på hemsidan och sedan kontaktar vi dig 
och hjälper dig igenom ansökningsprocessen. Du kan också ta kontakt 
med vårt Kundcenter direkt på tel 0411-822000 så tar de hand om dig.



Kan jag höja mitt nuvarande privatlån?
Det går utmärkt att höja ett befintligt privatlån. Du kan då ansöka om ett 
nytt lån och meddela oss att du vill använda en del av pengarna för att 
lösa det befintliga lånet. Du kan max låna 350.000 kronor. Ansökan kan 
du göra direkt i internetbanken (eftersom du redan är kund) eller kontakta 
vårt Kundcenter på 0411-822000. 

Vad är skillnaden mellan privatlån och blancolån?
Ett privatlån och ett blancolån är samma sak och båda är ett lån utan 
säkerhet. Ett sådant lån skiljer sig till exempel från ett bolån där bostaden 
utgör säkerheten. I och med att det inte finns någon säkerhet för lånet 
så är räntan oftast något högre än ett bostadslån. Ett privatlån kan vara 
ett alternativ för att köpa en miljöbil, bygga om hemma, köpa nya vitvaror 
eller möbler eller för att samla många smålån till ett enda lån.

Kan jag betala av mitt lån i förtid?
Det går bra att betala av lånet i förtid då det är ett rörligt lån.

Är det en fördel om jag lånar tillsammans med min sambo?
I de flesta fall är det bra att vara två som delar på betalningsansvaret 
för en kredit. Kontakta oss gärna på tel 0411-822000 så kan vi hjälpa er 
igenom ansökningsprocessen och anpassa den efter två sökanden. 

Kan jag få privatlån fast jag går på A-kassa?
Med omtanke om dig och din ekonomi så vill vi gärna att du har en 
stadigvarande inkomst eller pension då det blir mer hållbart för dig 
i längden, och då räcker det inte med enbart A-kassa.





Kan jag få privatlån medan jag pluggar?
För en hållbar ekonomi behöver du ha en stadigvarande inkomst eller 
pension för att få ett privatlån, och där räknas inte CSN in. Jobbar du 
kanske sidan om dina studier och har en stadigvarande inkomst så ser vi 
gärna över din ekonomiska situation.

Vad är fördelarna med att samla alla mina smålån på ett och 
samma ställe?
Har du flera smålån på olika ställen betalar du sannolikt en högre ränta 
än du skulle få om du slog samman smålånen till ett enda större lån. 
Du kanske också betalar aviavgifter hos respektive långivare. Att samla 
alla lån på ett ställe ger dig troligen en lägre ränta och du får en bättre 
överblick över din ekonomi. Låt oss titta på din situation och se vad vi kan 
erbjuda dig.
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Välkommen att bli kund hos oss.
Du utför enkelt dina bankärenden med hjälp av våra digitala tjänster

och vårt Kundcenter. Dina rådgivningsmöten sköter du enklast via
telefon, mail, nätmöten eller genom besök på ett av våra kontor.

sparbankensyd.se
Kundcenter: 0411-82 20 00, info@sparbankensyd.se
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