
Omsorgsplikten - ett löfte till våra kunder

Vi efterfrågar alltid kundens syfte med 

kreditansökan och om vi misstänker att 

pengarna ska användas i ett syfte vi som 

bolag inte vill bidra till, exempelvis om 

personen har ett misstänkt spelberoende, 

avslår vi alltid ansökan. 

Kundens syfte

Vi värnar om att ha en sund 

kreditprövningsprocess som i möjligaste 

mån säkerställer att vi endast ger ut 

krediter till människor som har förmåga 

att betala tillbaka. Genom att varje dag 

göra detta fyller vi en viktig funktion i 

samhället och bidrar till att människans 

unika ekonomiska situation tillgodoses.

Sund kreditgivning

Vi utbildar kontinuerligt våra medarbetare 

så att de kan göra en individuell 

helhetsbedömning av alla ansökningar. 

Utbildning av medarbetare

Vi strävar alltid efter att prissätta våra 

produkter på ett rättvist och schysst sätt. 

Vårt lojalitetsprogram belönar dessutom 

ett sunt beteende och innebär att kunder 

får en sänkt ränta när fakturorna betalas i 

tid. 

Rätt incitament

Som ny kund hos oss ska alla få ett 

informationspaket i vilket det tydligt 

framgår åtaganden och potentiella 

konsekvenser om kunden inte klarar av 

sina förpliktelser. Det kommer även finnas 

konkreta tips och hjälpguider.  

Upplysning

För att bidra till att bromsa 

överskuldsättningen i samhället har vi satt 

stränga gränser för individens absoluta 

skuldsättning och skuldsättningsgrad. 

Bromsa överskuldsättning

Våra försäkringar ger extra trygghet och 

skydd vid ofrivillig arbetslöshet eller 

sjukdom och är en viktig byggsten i vår 

omsorgsplikt. 

Skydd vid ofrivllig arbetslöshet 
eller sjukdom

Vi bedömer återbetalningsförmågan 

utifrån individens rådande omständigheter 

och genomför Kvar-Att-Leva-På kalkyler. 

Kvar–Att–Leva–På 

Många av våra processer är utvecklade för 

att automatiskt plocka upp riskbeteenden 

och direkt larma vår kundservice så vi kan 

hjälpa våra kunder.

Tillgänglig kundservice med 
vaksamma handläggare

Med över 14 år i branschen har vi insikt 

och erfarenhet att upptäcka om en kund 

uppvisar ett riskbeteende i någon form, 

och kunskap hur vi ska agera för att 

vägleda och stödja personen i rätt 

riktning. 


 

Erfarenhet

Många av våra processer är utvecklade för 

att automatiskt plocka upp riskbeteenden 

och direkt larma vår kundservice så vi kan 

vi kan hjälpa våra kunder. 
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