Våra anslutna banker och
långivare
MyLoan samarbetar med ett stort urval av Sveriges banker och långivare inom privatlån. De
partners vi valt att samarbeta med uppfyller de hårda krav vi ställer på våra partners och
kompletterar varandra väl för att tillgodose våra kunders behov.

Avida Finans
Avida Finans AB är ett kreditmarknadsbolag som erbjuder in- och utlåning gentemot
privatpersoner. Avida Finans har ca 70 anställda. Avida Finans erbjuder en kredit under
produktnamnet AvidaKrediten.

Bigbank
Bigbank är en bank som grundades 1972 med fokus på spar- och låneprodukter. Banken har sitt
ursprung i Estland och startade filial i Sverige under 2012. BIGBANK har som målsättning är att
göra finansieringslösningar enkla och därmed göra det möjligt för människor att förbättra sin
livssituation.

Bluestep Finans
BlueStep Finans är ett svenskt kreditmarknadsbolag och erbjuder både in- och utlåning sedan
2005. Bluesteps målsättning är att vara det bästa alternativet om du har svårt att få bolån.
Bluestep hjälper MyLoans kunder som inte får ett privatlån beviljat att se om det går att
strukturera om befintliga lån med hjälp av ett bolån.

Collector Bank
Collector Bank är en innovativ, digital nischbank med säte i Göteborg och erbjuder en bred
portfölj av finansiella produkter och tjänster mot privatpersoner. Collectors ledord är kreativa,
kundanpassade och effektiva. Collector erbjuder ett privatlån under produktnamnet
Collectorlånet.

Credway
Credway är ett varumärke inom företaget Northmill AB, som sedan 2006 erbjudit vardagsnära
finansiella tjänster till över 250 000 svenska konsumenter. Med vår kredit på upp till 30 000 kr får

du tillgång till pengar som du endast betalar för när du använder. Ta ut hela eller delar av krediten
eller använd den som en buffert, helt gratis. Du väljer själv hur mycket du vill återbetala så länge
du betalar det lägsta beloppet som presenteras på fakturan. Du har dessutom möjlighet att
återbetala hela lånet precis när du vill.

Euroloan
Euroloan är ett svenskt finansbolag men har sina rötter i Finland där bolaget funnits sedan 2007.
Euroloan har totalt hanterat mer än 500 000 låneansökningar sedan start. Euroloan arbetar
målmedvetet med att vara ett modernt och miljövänligt bolag. Euroloan erbjuder ett kreditkonto
under produktnamnet OnlineKredit.

FOREX

FOREX BANK är sedan 2003 en bankrörelse inom FOREX som har sitt ursprung inom
valutaväxling. FOREX erbjuder olika finansieringslösningar till privatpersoner med 118
bankbutiker runt om i norden. FOREX försöker alltid hitta enkla lösningar som deras kunder vill
ha. FOREX erbjuder ett privatlån under produktnamnet FOREX Låna.

Goodcash
Hos Goodcash.se kan du låna upp till 30.000 kr även om du har betalningsanmärkningar. Vi
fokuserar på din nuvarande ekonomiska situation och återbetalningsförmåga. Vi tar bara ränta. Vi
har inga uppläggningsavgifter eller andra avgifter. Du kan också när som helst betala tillbaka ditt
lån utan extra kostnader. Välkommen till Goodcash.se!

ICA Banken
Vi är en vardagligare bank som gör varje dag lite enklare för ICAs kunder. Vi erbjuder våra
kunder privatlån, bolån, bank- och kreditkort, sparkonto och sparande i fonder, samt försäkringar
för dig, ditt boende, din hund eller katt och din bil, MC eller båt. Givetvis har vi tjänster som Mobilt
BankID och Swish - vi är helt enkelt banken för dig som vill ha en enklare vardagsekonomi.

Ikano Bank
Ikano är en internationell företagsgrupp inom bl.a. finans och ägs av familjen Kamprad. Ikano
erbjuder enkla banktjänster med fokus på schyssta villkor. Några av deras kärnord är sunt förnuft
och enkelhet.

Konsumentkredit
Konsumentkredit är en bifirma till Nordnet och erbjuder trygga och konkurrenskraftiga
konsumentlån till privatpersoner. Konsumentkredits mål är att göra det enkelt och tryggt för dig att
ta ett lån utan säkerhet. Konsumentkredit erbjuder ett privatlån under produktnamnet
Konsumentlånet.

Lendify
Lendify är Sveriges ledande marknadsplats för lån. De tillhandahåller en digital plattform där
investerare som finansierar lån och söker ränta på sina sparpengar och låntagare som vill låna
möter varandra och rundar banken för en effektivare lånemarknad med bättre villkor för båda
parter. Lendify har tillstånd från Finansinspektionen.

Marginalen Bank
Marginalen har närmare 200 000 kunder i Sverige och har rötter tillbaka till 1979. Marginalen
förvärvade 2010 Citigroups svenska konsumentbank. Marginalen erbjuder ett spektrum av betal-,
sparande och lånelösningar med fokus på att förenkla den ekonomiska vardagen för sina kunder
genom lättanvända produkter och tjänster. Marginalen erbjuder ett privatlån under produktnamnet
Privatlånet.

MoneyGo
MoneyGo är ett svenskt finansbolag som grundades 2010. MoneyGo fokuserar på att leverera
den bästa låneprodukten till dig som vill låna mellan 5 000 – 30 000 kr.

Nordnet
Nordnet har sitt ursprung som internetmäklare för olika sparprodukter och har därefter breddat sitt
erbjudande till även banktjänster. Nordnet är noterat vid Nasdaq Omx och har funnits sedan
1996. Nordnets vision är att vara kundernas förstahandsval. Nordnet erbjuder ett privatlån under
produktnamnet Toppenlånet.

PayEx
PayEx är en leverantör av betalningslösningar som grundades på Gotland 1972. Idag är vi ett av
Nordens ledande företag inom betalningslösningar med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark
och Finland och med kunder i flera europeiska länder. Vi hanterar fler än 350 miljoner betalningar
per år och möter kunderna där de vill betala, oavsett kanal eller betalsätt – ett tryggt och säkert
alternativ när det kommer till finansiering, lån och sparande för privatpersoner och företag.

Santander Consumer Bank
Santander är en global bankkoncern och är en av de största bankerna i Europa och världen.
Santander har 450 000 kunder i Sverige och erbjuder olika finansieringslösningar till
privatpersoner. Santander förvärvade under 2014 GE Money Bank i Norden och har som mål att
vara den bästa banken för våra kunder, partners, aktieägare och medarbetare. Santander
erbjuder ett privatlån under produktnamnet Mitt lån.

Sevenday
Sevenday är ett svensk kreditmarknadsbolag med fokus på privatlån och sparande. Sevenday
har stort fokus på nöjda kunder och att ta sitt ansvar som långivare. Sevenday har under två år

på rad blivit utsedda som gasellföretag av Dagens industri. Sevenday erbjuder ett privatlån under
produktnamnet Privatlånet.

Spring Finance
Spring Finance är ett varumärke som tillhör BlueStep Finans som är ett svensk
kreditmarknadsbolag. Spring Finance är specialiserade på privatlån och strävar efter att
omvandla deras kunders drömmar till värdefulla relationer genom att erbjuda okomplicerade och
kundanpassade finansiella lösningar vid rätt tidpunkt.

Svea Ekonomi

Svea Ekonomi erbjuder sedan 2004 lån och sparkonton till privatpersoner. Svea Ekonomi är ett
kreditmarknadsbolag med säte i Stockholm. Svea Ekonomi erbjuder privatlån under varumärket
Svea Direkt.

Swedbank
Swedbank är en av Sveriges största banker med rötter i sparbanksrörelsen. Banken har cirka 8
miljoner privatkunder och total 470 kontor runt om i Sverige. Swedbanks grundläggande
värderingar omfattar att vara enkla, öppna och omtänksamma. Swedbank erbjuder ett privatlån
under produktnamnet PrivatlånDirekt.

Villabanken
Villabanken – ett samarbete mellan Lån & Spar Bank och Villaägarnas Riksförbund. En bank med
höga krav på prisvärdhet och personlig service. Villabanken erbjuder enkla och förmånliga
banktjänster inom Låna, Kort och Spara.

Wasa Kredit
Wasa Kredit är en del av Länsförsäkringsgruppen och erbjuder finansieringstjänster till både
företag och privatpersoner. Wasa Kredit är måna om att arbeta snabbt, enkelt och med ett
personligt engagemang för dig som kund. Wasa Kredit erbjuder ett privatlån under
produktnamnet Direktlånet.
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114 46 Stockholm
Postadress:
Insplanet
Box 26 000
SE-100 41 Stockholm
Telefon växel:
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info@myloan.se
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