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Fixcash hjälper dig hitta det bästa lånet efter dina
förutsättningar och behov. Vår målsättning är att på
ett snabbt och enkelt sätt ge dig all information du
behöver för att kunna välja ett lån som passar dig.
För alla har rätt till ett vettigt lån.

Vi försöker göra det snabbt och enkelt för
dig att jämföra olika typer av konsumentoch sms lån för att hjälpa dig att hitta ett
lån som passar dig. Det kan ibland vara lite
svårt att förstå den terminologi som
används för olika lån och avgöra vilken
typ av lån du söker. Vi hjälper dig att ta
reda på vilken typ av lån du behöver.
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Ett sms lån är ett litet lån utan säkerhet.
Vanligtvis är storleken 1.000 till 20.000 kr.
Denna typ av små lån betalas normalt tillbaka
inom 30-90 dagar. Det är väldigt snabbt och
enkelt att låna pengar med smslån. Du får svar
direkt på skärmen och utbetalning direkt på
kontot samma dag. Att ansökan om ett smslån
är alltid gratis.

Fixcash.se erbjuder sina finansiella tjänster utan kostnad för
användaren. Vi får istället provision från de banker och
kreditföretag vi jämför. Fixcash.se är en helt oberoende
jämförelsetjänst, och vi är inte associerade eller gynnar någon
enskild av långivarna som vi har med i vår jämförelse. Till
skillnad från andra liknande tjänster, jämför vi bara de bästa
lånen. Här kan du läsa mer om de kriterier som ligger till grund
vår ranking.
Att låna pengar, eller handla på kredit kan tyckas vara var och ens
privatsak. Men, när du söker ett lån, är det oftast inte bara en sak mellan
dig och långivaren. För några år sedan trädde en lag i kraft, som tvingar
alla kreditgivare att göra en kreditbedömning vid varje ansökan. Lagen
är avsedd att förhindra onödig skuldsättning, och tanken är att
långivarna bara ska godkänna lån om låntagaren beräknas kunna betala
tillbaka.
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Ett blancolån eller lån utan sökerhet är ett större lån utan säkerhet. Upplåning
gränsen är vanligtvis mellan 50.000 till 400.000 kronor. Återbetalningstiden är
mellan 1-12 år. För att få ett av dessa lånbeviljade är kreditreglerna hårdare. Du
måste ha en högre inkomst och i allmänhet accepteras inte
betalningsanmärkning. Ett exempel på långivare i denna kategori är Bank
Norwegian. Ansökan om blancolån tenderar att vara helt gratis.
Du vet förstås att man tar en
kreditupplysning på dig varje
gång du söker ett lån, eller
handlar på kredit. Även när man
handlar på faktura, över nätet,
görs en kreditprövning innan
köpet godkänns. Många vill
undvika kreditprövning via UC,
och det finns idag ganska många
långivare som använder sig av
andra kreditupplysningsföretag,
vilket gör att det inte längre är så
svårt
att
få
lån
utan
kreditupplysning från UC.
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