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Ett av Sveriges ledande finansbolag inom finansiering av vård.

Våra lån
Vi erbjuder räntefri delbetalning upp till 60 000 kr 
och med ränta upp till 200 000 kr. Du kan finansiera 
privatbetald vård, utbildning, skönhet, hälsa och 
veterinärvård. Avbetalning sker med ett fast belopp 
varje månad.

Årsräntan uppgår f.n. till 0 % - 11,95%, beslutas efter 
ansökan och kreditprövning.

Ansökningsvillkor

Så här ser processen ut
Digital ansökan direkt på vår hemsida.

Utbetalning sker vanligtvis till klinik.

Avtalet signeras tryggt med BankID.

Erbjudande efter kreditprövning.

En del av Sera�m Finans

Läs mer och ansök på https://medicalfinance.se.

En del av Sera�m Finans

Månadskostnad

Exempellån: 0 % i årsränta

Nedan ser du exempel på månadskostnader vid olika 
lånebelopp och återbetalningstider. Exempellånen är 
beräknade per 2022-07-01.

Maximalt lånebelopp 60 000 kr, maximal löptid 2 år.

Effektiv ränta enl. KoV riktlinjer för ett lån på 50 000 
kr, 24 mån återbetalningstid, uppläggningsavgift 695 
kr, adm. avg. 45 kr/mån, blir 3,54 %. Totalt att betala är 
51 775 kr.

20 000 kr
60 000 kr

1 770 kr
5 103 kr

908 kr
2 574 kr

Kreditbelopp 1 år 2 år

Exempellån: 5,95 % i årsränta

Effektiv ränta enl. KoV riktlinjer för ett lån på 55 000 
kr, 60 mån återbetalningstid, uppläggningsavgift 695 
kr, adm.avg. 45 kr/mån, blir 7,99 %. Totalt att betala är 
67 117 kr.

25 000 kr
40 000 kr

1 181 kr
1 845 kr

293 kr
439 kr

Kreditbelopp 2 år 12 år
539 kr
829 kr

5 år

200 000 kr 8 934 kr 1 996 kr3 918 kr

Maximalt lånebelopp 200 000 kr, maximal löptid 12 år.

Medical Finance reserverar sig för eventuella tryckfel 
och framtida villkorsförändringar.

Minst 18 år
Årsinkomst om minst 150 000 kr
Stadigvarande inkomst under låneperioden
Folkbokförd i Sverige
Ej skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten
Ej pågående skuldsanering

https://medicalfinance.se

