Frågor om finansiering

BOLIST Konto

Har du frågor om ditt BOLIST Konto eller BOLIST Fixlån?
BOLIST Konto
BOLIST Fixlån

Delbetalning utan ränta

0476-58 70 05
0476-58 71 77

BOLIST Fixlån

Mina sidor
På mina sidor kan du bland annat:
•
Se transaktioner
•
Få uppgifter om din senaste faktura
•
Kontrollera och ändra dina kontaktuppgifter

Låna upp till 250.000 kr
I samarbete med

Inloggningsuppgifterna hitta du på din faktura.

www.bolist.se

BOLIST Konto

BOLIST Fixlån

– en flexibel lösning för mindre
och mellanstora inköp

BOLIST Konto är en kortlös kredit, vilket innebär att du som
kund inte behöver ha ytterligare ett kort i plånboken. Du
ansöker smidigt om kontot i din BOLIST-butik.
För att handla på ditt konto visar du bara upp giltig legitimation i samband med ditt köp. Som BOLIST Kontokund
har du alltid möjlighet att dela upp din betalning. Fråga
personalen i din BOLIST-butik om råd.

– en möjlighet till att förverkliga
ditt drömprojekt
Vill du förverkliga ett drömprojekt kan vi hjälpa dig med finansieringen. Hos din BOLIST-butik kan du få hjälp att enkelt och
snabbt ansöka om ett lån upp till 250.000 kr till dina järn-, bygg- och trävaror utan att vi kräver kontantinsats eller säkerhet av
dig. Ansök i din BOLIST-butik, bestäm belopp och återbetalningstid direkt i kassan. Pengarna betalas sedan till ditt bankkonto
inom några dagar.

Vad kostar det?
Exempel på vad lånet kostar. Välj månadsbelopp och återbetalningstid som passar dig. Välj mellan fyra alternativ.

Fördelar
•
•
•
•
•

Smidig fakturalösning utan kort för dig som privatkund.
Flexibelt kreditbelopp mellan 1.000–30.000 kr.
Räntefri inköpsmånad på alla dina köp.
Upp till 54 dagars räntefri kredit.
Möjlighet att dela upp betalningen i en takt som
passar dig (minst 5 % av skulden till förmånliga villkor).

Exempel på månadskostnad med BOLIST Konto:
Köpbelopp

3 mån

6 mån

12 mån

2.000 kr

694 kr

362 kr

197 kr

5.000 kr

1.705 kr

877 kr

463 kr

10.000 kr

3.392 kr

1.735 kr

907 kr

15.000 kr

5.078 kr

2.593 kr

1.351 kr

20.000 kr

6.764 kr

3.451 kr

1.796 kr

Vad kostar det?
BOLIST Konto är en löpande kredit med 14,20% rörlig ränta
och aviavgift om 19 kr/mån, vilket ger en effektiv ränta på
17,23% vid en skuld på 10.000 kr i 12 månader (2015-03-03).

Delbetala utan ränta i 6 eller 12 månader

6 mån: Uppl.avgift 195 kr och aviavgift 19 kr/mån, kan
jämföras med en effektiv ränta på 11,04%.
12 mån: Uppl.avgift 195 kr och aviavgift 19 kr/mån, kan
jämföras med en effektiv ränta på 8%.
Beräknat på en köpsumma på 10.000 kr

Lånebelopp

Alternativ A

Alternativ B

Alternativ C

Alternativ D

15.000 kr

1.200 kr i 14 mån

650 kr i 27 mån

500 kr i 36 mån

400 kr i 46 mån

30.000 kr

2.400 kr i 14 mån

1.250 kr i 27 mån

900 kr i 39 mån

750 kr i 48 mån

50.000 kr

2.700 kr i 20 mån

1.450 kr i 40 mån

1.050 kr i 58 mån

900 kr i 70 mån

70.000 kr

3.600 kr i 21 mån

1.900 kr i 43 mån

1.350 kr i 64 mån

1.150 kr 78 mån

80.000 kr

4.000 kr i 22 mån

2.150 kr i 43 mån

1.450 kr i 69 mån

1.300 kr i 79 mån

100.000 kr

3.400 kr i 33 mån

1.850 kr i 67 mån

1.400 kr i 96 mån

1.200 kr 119 mån

120.000 kr

4.000 kr i 34 mån

2.200 kr i 68 mån

1.600 kr i 102 mån

1.400 kr i 124 mån

150.000 kr

4.900 kr i 35 mån

2.700 kr i 69 mån

1.950 kr i 106 mån

1.700 kr i 129 mån

180.000 kr

5.850 kr i 35 mån

3.200 kr i 70 mån

2.350 kr i 105 mån

2.050 kr i 128 mån

250.000 kr

7.650 kr i 37 mån

4.200 kr i 75 mån

3.100 kr i 112 mån

2.650 kr i 141 mån

I månadsbeloppen ingår ränta, uppläggningsavgift, aviavgift och amortering. Säg att du tar ett Ikano Fixlån på 50.000 kr och betalar 1.450 kr/mån med
autogiro. Den rörliga räntan är f n 7,10%, uppläggningsavgiften 195:- och aviavgiften 0:-, vilket ger en återbetalningstid på 39 månader och effektiv ränta
på 7,62%. Det totala återbetalningsbeloppet är 56.355:-. Väljer du att betala med avi istället för autogiro tillkommer 19:-/månad och då blir återbetalningstiden 40 månader, totalt återbetalningsbelopp 57.185 kr och effektiv ränta 8,49% (2015-04-28). Vid ränteändringar förändras återbetalningstiden.

Fakta

Fördelar

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Lånebelopp:
15.000–250.000 kr.
Återbetalningstid: 14-133 månader.
Uppläggningsavgift: 195 kr.
Aviavgift: 		
19 kr/månad.
Autogiro: 		
0 kr/mån. Möjlighet till betalning 		
			
via autogiro finns.
Kreditprövning sker vid ansökan. Grundkrav för att ansöka
är att du ska ha fyllt 18 år, ha en fast årsinkomst på minst
100.000 kr och inga betalningsanmärkningar.

Smidigt, tryggt och enkelt lån.
Besked direkt, pengarna betalas ut till ditt lönekonto.
Ingen kontantinsats eller säkerhet krävs.
Återbetala med fasta månadsbelopp som passar dig.
Lös lånet när du vill utan extra kostnad.

Ikano Bank AB (publ), org.nr 516406-0922 är kreditgivare för BOLIST Konto och BOLIST Fixlån.

