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ELLER PÅ 020 – 150 333 

 
 
Enkelt och snabbt företagslån 
 
ü Låna upp till 250 000 kr  
ü Ansök gratis på 60 sekunder 
ü Besked inom 60 minuter. 
ü Utbetalning samma dag. 
ü Inga dolda kostnader. 
 
 
 
 
 
 

FÖRETAGSLÅN I 3 ENKLA STEG 
1. Ansök om företagslån 
Vi behöver dina kontaktuppgifter och önskat lånebelopp. 
Det går snabbt och är kostnadsfritt. 
 
2. Offert med e-post 
Du får snabbt ett besked. Du godkänner utbetalning med 
ditt BankID. 
 
3. Pengar på kontot 
Pengarna kan betalas ut samma dag som du godkänner 
lånet 

ANSÖK REDAN IDAG! 
1. Dator eller mobil 
Ansök på www.qred.se. Det är enkelt och 
tar bara 60 sekunder. 
 
2. Telefon 
Ring oss på 020 – 150 333 (M-F 9-18). 

 
 
 
Exempel på kostnad för företagslån 
 

Lånebelopp Månadsavgift Amortering Per månad i 6 månader 
30.000 kr 600 kr 5.000 kr 5.600 kr 
50.000 kr 1.000 kr 8.333 kr 9.333 kr 
100.000 kr 2.000 kr 16.667 kr 18.667 kr 
150.000 kr 3.000 kr 25.000 kr 28.000 kr 
200.000 kr 4.000 kr 33.333 kr 37.333 kr 

 
Tabellen är ett exempel. En individuell bedömning görs utifrån dina förutsättningar. Alla lån löper på 6 månader, men du kan när 
som helst återbetala lånet utan ytterligare avgifter. Inga andra avgifter tillkommer. Medlemmarna ansöker om företagslån på 
qred.se och ska vid ansökan ange att de är medlemmar i Småföretagarna, varefter de erhåller rabatten i form av ett avdrag på 
första avbetalningen. Erbjudandet gäller endast nya kunder. Betalningsskydd vid sjukdom innebär att låntagaren har rätt till anstånd 
med amorteringar i upp till 12 månader vid 100% sjukskrivning av den person som tecknade firman mot uppvisande av läkarintyg. 
Betalningsskyddet är inte giltigt för fo ̈rha ̊llande som låntagaren ka ̈nde till na ̈r anso ̈kan gjordes.  
 
 
 
 

 

 

ERBJUDANDE TILL MEDLEMMAR I 
SMÅFÖRETAGARNA 

 

1 000 kr cash-back + 
Betalningsskydd vid sjukdom 
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