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Kreditkonto
Med ett kreditkonto kan du låna när du vill
Ett kreditkonto är ett konto som har en viss kreditgräns. Det här innebär att du kan göra uttag som
du senare betalar tillbaka genom delbetalning och med fördröjning. Uttag görs enkelt via mobilen
genom att använda Mobilt BankID. Pengarna förs över till ditt vanliga bankkonto vilket gör att du
inte behöver ett speciellt kort för att använda ett kreditkonto.
Det som gör ett kreditkonto så användbart är att du enbart behöver göra en kreditupplysning för
kontot. Till skillnad från när du lånar pengar behöver du alltså bara genomgå en kreditundersökning
för att sedan kunna "låna" pengar flera gånger. Det här innebär inte bara att du kan vara mycket
flexibel med krediten utan även att du inte drar på dig en massa kreditupplysningar varje gång du
behöver låna pengar.

Endast en kreditupplysning krävs med kreditkonto
Vid ansökan om kreditkonto tar långivaren alltid en kreditupplysning. Utifrån denna görs
bedömningen om du beviljas ett kreditkonto eller inte. Vissa långivare kan även begära att du
uppger dina levnadskostnader vilket du kan samla genom att kolla dina utgifter på bankkontot eller
liknande.
Tips! Med kreditkonto tas en kreditupplysning. Om du beviljas kredit innebär det att du kan
låna pengar när du vill, utan att fler kreditupplysningar tas. På så sätt är ett kreditkonto mer
förmånligt än att ansöka om lån flera gånger.

Generellt sett kan alla över 18 år ansöka om ett kreditkonto. De krav som ställs är oftast att du ska
ha ett Mobilt BankID samt att du har ett svenskt personnummer. Du måste även ha ett bankkonto
för att kunna föra över pengarna.

Återbetalningstid och ränta för kreditkonton varierar
Återbetalningstiden för ett kreditkonto varierar, men är längre än för de flesta typer av privatlån.
Med ett kreditkonto kan du vänta med att återbetala upp till 12 månader eller delbetala fakturan
under en längre tid.
Tänk på! För att använda ett kreditkonto på bästa sätt är det smart att betala fakturan så
snart du kan. På så vis betalar du så lite ränta som möjligt.
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Kortfattat kan man säga att ju längre tid du väntar med att återbetala ditt kreditkonto desto mer får
du betala i ränta. Likt återbetalningstiden så skiljer sig dock räntan för kreditkonton sig mellan
långivarna. Många långivare använder en ränta som utgår från två olika perioder:
1. Direkt efter ett uttag från ett kreditkonto tar långivaren en ränta på 10-15% de första 10
dagarna
2. Efter de första 10 dagarna påbörjas en lika lång räntefri period
3. När period påbörjas återupprepas detta men då oftast med en lägre ränta, oftast cirka halva
räntan den första månaden, t.ex. 5%.
Det här innebär alltså att om du delbetalar fakturan får du en lägre ränta följande månader.

Ett kreditkonto kostar inget när du inte använder det
Ett kreditkonto har ingen fast kostnad. Kostnaden för ett kreditkonto uppstår istället enbart när du
använder det. Det är alltså enbart när du lånar pengar från kontot som kostnader uppstår i form av
ränta. Det här innebär att du enbart betalar för ett kreditkonto när du använder det, samt att
kostnaden beror på hur mycket du använder det.
De kostnader som kan uppstå utöver räntan är om du inte betalar tillbaka skulden, oftast finns
nämligen en fast återbetalningstid. Betalar du inte inom återbetalningstiden kan långivaren kräva
dröjsmålsränta, förseningsavgifter och påminnelseavgifter och på sikt kan skulden drivas till
Kronofogden.
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