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Tilläggsvillkor till Användarvillkor 
(gällande kreditförmedling) 
(Senast uppdaterad September 2022) 

Allmänt 

Dessa villkor gäller utöver vad som sägs i Rockers Användarvillkor, och behandlar din ansökan om 

krediterbjudanden från de olika kreditgivare som Rocker samarbetar med.  

Ansökan om kredit 

Genom att ansöka om en kredit uppdrar du åt Rocker att efterfråga krediterbjudanden från de kreditgivare som 

Rocker samarbetar med. Du binder dig aldrig till att acceptera något av de krediterbjudande du får utan det är 

alltid upp till dig om du vill ingå ett kreditavtal med en kreditgivare. Observera att Rocker aldrig kan lämna någon 

garanti eller utfästelse eller i övrigt göra något åtagande för någon av våra samarbetspartners räkning. Beslutet 

om beviljandet av en kredit ligger alltid hos samarbetspartnern i fråga. 

Det är kostnadsfritt för dig att ansöka om en kredit. Om du väljer att ingå ett kreditavtal med någon av Rockers 

samarbetspartners kommer Rocker få en ersättning från dem för att Rocker har förmedlat lånet. Ersättningen 

Rocker erhåller för förmedlingen kan variera beroende på vilken kreditgivare du väljer.  

Rocker tillåter inte att du ansöker om en kredit för någon annan än dig själv. Det är dock möjligt att ansöka om 

en kredit tillsammans med en medlåntagare, i de fall en ansökningsflödet medger att ange medlåntagare. 

Kreditupplysning 

För det fall Du ansöker om en kredit via Rocker samtycker Du till att Rocker inhämtar en kreditupplysning hos UC 

AB på dig och eventuell medlåntagare. Därefter kan de kreditgivare som vi samarbetar med ta del av 

kreditupplysningen under en begränsad period, för att ta ställning till om de kan bevilja ett lån eller ej. Du 

samtycker även till att Rocker har rätt att verifiera Dina angivna inkomstuppgifter.  

Rocker utför endast en kreditupplysning hos UC och Du får endast en kreditupplysning registrerad. Observera att 

i vissa fall kan kreditgivare som Rocker samarbetar med göra ytterligare en kreditupplysning hos något annat 

kreditupplysningsföretag, exempelvis Bisnode AB, för att säkerställa att uppgifterna stämmer. Inhämtande av 

information från annat kreditupplysningsföretag registreras inte hos UC AB och påverkar inte din kreditvärdighet 

hos UC AB.  

Genom att lämna uppgifter om dig till Rocker försäkrar du att de lämnade uppgifterna är korrekta. Du godkänner 

även att Rocker kan inhämta information om status för din låneansökan och för eventuellt utbetalt lån från de 

långivare vi samarbetar med i syfte att fullgöra vårt detta avtal med dig. 

 

 


