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Det tager kun fem 
minutter, men du hænger 
på gælden resten af livet. 
Mens politikerne i årevis 
har diskuteret, hvordan 
der skal gribes ind over 
for sms- og kviklån, hav-
ner stadig flere danskere 
i finansieringsfirmaernes 
lånefælder. Regeringens svar 
på problemet er at oprette et 
klagenævn. Men det er slet 
ikke nok, lyder kritikken 
fra Forbrugerrådet, mens 
samfundsdebattøren Anne 
Sophia Hermansen foreslår 
et forbud.

Danskernes appetit på at 
låne penge på nettet eller via 
mobilen vokser eksplosivt. 
Siden 2008 er antallet af de 
såkaldte hurtiglån firedoblet, 
og ifølge Forbrugerombuds-

manden løb den samlede 
lånesum sidste år op i over 
90 mio. kr. For rigtig mange 
- især unge mennesker - får 
det fatale følger, når først de 
bliver fanget i gældsspiralen. 

Det er simpelthen for 
nemt at låne og for svært 
at gennemskue, hvad det 
reelt koster, når firmaer 
som L’easy, Ekspresbank, 
Onkel Bob, Vivus.dk, Folkia 
og TrustBuddy lokker med 

hurtige penge i hånden.
Barsler med klagenævn
Nu barsler regeringen med 
et længe ventet klagenævn, 
der ifølge erhvervsordfører 
Benny Engelbrecht (S) skal 
sætte en stopper for ikke 
mindst sms-lån med årlige 
omkostninger på op mod 
4.400 pct. (ÅOP).

- Jeg har ikke et tal i 
hovedet for, hvor grænsen 
går. I nogle eksempler kan 
man forestille sig, at 20 pct. 
i ÅOP er for højt og i andre 
for lavt. Men det er klart, at 
eksempelvis sms-lån, der har 
enormt høje renter, ikke vil 
falde inden for rammen af ac-
ceptable lånevilkår i sådan et 
klageorgan, siger han til BT.

De nærmere detaljer vil 
Benny Engelbrecht ikke ind 
på, ’før det endelige lov-
forslag foreligger i løbet af 
efteråret’. Men Forbrugerrå-
det er i øjeblikket i fuld gang 
med at oprette klageinstan-
sen sammen med brancheor-
ganisationen Finansiering og 
Leasing.

- For forbrugerne kommer 
det til at betyde, at de kan 
klage, hvis de synes, de er 
blevet behandlet forkert eller 
betaler en urimelig høj rente 
på lånet. Vi har allerede 
diskuteret, hvordan vedtæg-
terne skal se ud. Så der er 

fremdrift i det, men der er 
stadig nogle interessenter, 
der skal høres, ligesom vi 
skal have udpeget de perso-
ner, der skal sidde i nævnet, 
siger seniorøkonom Morten 
Bruun Pedersen, Forbruger-
rådet. 

Måske uden for målgrup-
pen
Han frygter dog, at mange 
af dem, der tager hurtiglån, 
slet ikke vil benytte sig af 
muligheden for at klage.

- De gør det jo netop, fordi 
det er nemt og hurtigt og de 
ikke tænker over konsekven-
serne. Så de hører nok ikke 
til den målgruppe, der klager 
mest. Vi er selvfølgelig glade 
for, at vi får et klagenævn, 
men vi mener også, at der 
skal noget andet til.

Forbrugerrådet efterlyser 
et loft over de såkaldte år-
lige omkostninger i procent 
(ÅOP), da det vil sætte en 
kæp i hjulet for den forret-
ningsmodel, lånefirmaerne 
bygger på.

- Et ankenævn virker først, 
når skaden er sket, mens et 
renteloft vil forhindre skaden 
i at ske. De her lånefirmaer 
bruger ikke ressourcer på at 
kreditvurdere. Det, de taber 
på én kunde, henter de bare 
hjem på en anden kunde. 

Snart slut med dyre hurtiglån
Danskere med hang til hurtiglån får nu et klagenævn, 
der skal sætte en stopper for renter på over 1.000 pct. 
’Forbyd lortet’, lyder opfordringen til politikerne
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Snart slut med dyre hurtiglån

Det er derfor, at de kører 
med så høje omkostninger. 
Det hænger fint sammen 
for firmaerne, men ikke for 
kunderne, der ofte ryger i 
RKI (Experians gældsregi-
ster, red.), når de ikke kan 
betale de høje afdrag, siger 
seniorøkonomen.

Fejet af bordet
Tidligere var både Social-
demokraterne og SF varme 
fortalere for et renteloft - og 
sågar også et forbud. Men 
begge dele er fejet af bordet.

- Det her er en mere 
snedig måde at gøre det 
på, da der kan komme nye 
lånetyper, som endnu ikke 
er på banen. Og det har vi en 

meget mere smidig tilgang 
til at gøre noget ved med et 
klageorgan end med regler 
og forbud. Vi er ikke optaget 
af at forbyde bestemte 
ting, men af at sørge for, at 
forbrugerne får en rimelig 
behandling og er klar over, 
hvad det koster, siger Benny 
Engelbrecht.

Anne Sophia Hermansen, 
pressechef i forsikringssel-
skabet Alm. Brand, raser i 
et debatindlæg i Berlingske 
over, at regeringen forsø-
ger at løse problemet med 
’endnu en offentlig klagein-
stans’.

- Hvad skete der med: For-
byd lortet? Der findes ikke 
et eneste sundt argument 

for, hvorfor det skal være 
muligt at tage den slags lån. 
Bare fordi nogle unge ikke 
er klædt godt nok på, ikke 
aner hvad ’effektiv rente’ er 
og har lidt kriller i banditten 
og et brændende ønske om 
at komme til Sunny Beach, 
så kan vi da ikke sætte dem 
i gældsfængsel resten af de-
res liv, skriver Anne Sophia 
Hermansen, der mener, at 
’straffen er helt ude af mål 
med forbrydelsen’. 

- Kviklån er grundlæg-
gende en fattigdomsfælde, 
et sygt produkt udbudt af 
mennesker, der spekulerer i 
unges mangel på økonomisk 
overblik, skriver hun.
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GRAFIKFoto: Mads Nissen, Iris

Så dyrt er det at låne
HURTIGLÅN

SMS-LÅN

Lånebeløb Løbetid
Mdl. 
ydelse

Kreditom-
kostninger

Tilbage-
betalt i alt ÅOP

Lånebeløb Løbetid
Mdl. 
ydelse

Kreditom-
kostninger

Tilbage-
betalt i alt ÅOP

L'easy lavrente lån*

DER lavrente lån*

GE Money Bank**

Pengeautomaten.dk

Ikano Bank

Ekspres Bank

Alfalån og Hotlån

ExtraCash

Onkel Bob

Sparxpres

Lånlet

Selene Finans

L'easy kontant lån

DER kontant lån

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

60 mdr.

60 mdr.

60 mdr.

60 mdr.

60 mdr.

60 mdr.

60 mdr.

60 mdr.

60 mdr.

60 mdr.

60 mdr.

60 mdr.

60 mdr.

60 mdr.

557

557

558

639

654

705

726

726

735

736

745

745

754

754

33.366-38.414

33.366-38.414

33.480

38.265

39.165

42.300

43.560

43.560

44.100

44.110

44.720

44.720

45.145

45.145

8.366-13.414

8.366-13.414

8.480

13.265

14.165

17.300

18.560

18.560

19.100

19.110

19.720

19.720

20.145

20.145

Vivus.dk*

Folkia

Vippi

Ferratum

Kvik Automaten

TrustBuddy**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

30 dage

30 dage

30 dage

30 dage

30 dage

30 dage

1.190

1.250

1.267

1.300

1.300

1.375

1.190

1.250

1.267

1.300

1.300

1.375

730,1 pct.

1.410 pct.

1.674,48 pct.

2.229,81 pct.

2.229,81 pct.

4.467,01 pct.

190

250

267

300

300

375

* Kræver kreditvurdering  
** Forudsætter årsindkomst på minimum 240.000 kr. e�er skat

* Tilbyder det første lån gratis   
** Tilbyder gratis lån de første 14 dage

Kilde: Alle priserne er fundet på låneudbydernes hjemmesider i uge 39, 2013

9,9-16,9 pct.

9,9-16,9 pct.

12,78 pct.

19,8 pct.

21,1 pct.

25,6 pct.

27,41 pct.

27,41 pct.

28,2 pct.

28,2 pct.

29,1 pct.

29,1 pct.

29,74 pct.

29,74 pct.

9,9-16,9 pct.

9,9-16,9 pct.

12,78 pct.

19,8 pct.

21,1 pct.

25,6 pct.

27,41 pct.

27,41 pct.

28,2 pct.

28,2 pct.

29,1 pct.

29,1 pct.

29,74 pct.

29,74 pct.

Kilde: Alle priserne er fundet på låneudbydernes hjemmesider i uge 39, 2013.
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     Regeringen er i gang med 
at oprette et klagenævn, så 
forbrugerne fremover kan 
klage over urimeligt dyre lån 
som f.eks. kviklån og sms-lån.

     Klagenævnet kommer til 
at bestå af to repræsentanter 
fra Forbrugerrådet, to fra 
brancheforeningen Finan-
siering og Leasing samt en 
dommer.

     Hvis det kommer til at 
fungere efter hensigten, vil 
klagenævnet kunne nedsæt-
te låneomkostningerne, når 
lånet vurderes som urimelig 
dyrt. Det vil betyde, at det er 
slut med de dyreste hurtig-
lån - de såkaldte sms-lån - der 
ofte koster flere tusinde 
procent i rente. 

     Forretningsmodellen byg-
ger på, at låneudbyderne ikke 
vurderer, om folk har råd til at 
tage de her lån - til gengæld 
tager firmaerne så høj en 
rente, at de tjener penge på 
det uanset hvad. 

     Låner man 1.000 kr. i 30 
dage, er det meget normalt, 
at man skal betale omkring 
1.300 kr. tilbage.

     Forbrugerrådet foreslår, at 
man supplerer klagenævnet 
med et loft over, hvor dyre 
lån må være - et såkaldt ÅOP-
loft (Årlige Omkostninger i 
Procent).

     Det vil tvinge långiverne 
til kun at låne penge ud til 
forbrugere, som man har 
en rimelig sikkerhed for kan 
tilbagebetale lånet.

Det nye klagenævn
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GUIDE: Undgå lånefælderne

1 Mange af hurtiglånene og sms-lånene er ekstremt dyre og 
kan koste fem gange så meget i renter og gebyrer som en 
kassekredit i den billige ende af markedet. Har du ingen 

kreditmulighed, så husk på at lånefinansieret forbrug bliver cirka 
dobbelt så dyrt, som hvis du betaler kontant.

2 For at gennemskue hvor dyrt et lån er, skal man se på de 
årlige omkostninger i procent (ÅOP), der er den samlede 
pris for lånet, når alle omkostninger er regnet med. Firmaer 

har lovpligt til at oplyse, hvad et lån koster i ÅOP.

3 Hurtiglån dækker over en række forskellige lånetyper. Det 
dyreste er såkaldte sms-lån, der er mindre beløb på 500-
5.000 kr., som man typisk låner i 30 dage. Til gengæld løber 

ÅOP som regel op i flere tusinde procent.

4 Kviklån, der også kaldes hurtiglån, er lidt større lån på op 
mod 100.000 kr., som f.eks. appellerer til folk, der drøm-
mer om et nyt køkken. Lånene løber over længere tid end 

sms-lån, og ÅOP ligger på omkring 30-40 pct. Låner man 25.000 
kr. i fem år, kommer man altså til at betale 15.000-20.000 kr. bare 
i renter og omkostninger. 

5 Til sammenligning betaler man omkring 15 pct. i ÅOP i et 
pengeinstitut for en kassekredit i den dyreste ende. Så 
snart ÅOP kommer over 20 pct., er der tale om et meget 

dyrt lån. Der er som regel en aldersgrænse for at tage hurtiglån, 
ligesom de fleste låneudbydere kræver, at man ikke er registre-
ret i RKI.

6 Fra tid til anden dukker der firmaer op, som gerne vil give 
én et lån, selv om man står i RKI - hvis bare man lige sender 
et beløb ind. Lånet får man aldrig, da det er ren fup og fidus.
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7 Flere af finansieringsselskaberne reklamerer med, at man 
kan låne første gang eller de første 14 dage gratis. Selv om 
det lyder besnærende, skal man dog huske, at de går efter 

at få flere kunder i kartoteket - og hvis du siger ja, ved de, at du 
har et blødt punkt, så de kan sende dig en masse ’gode tilbud’ 
senere.

8 Stadig flere butikker samarbejder med finansieringssel-
skaberne bag hurtiglånene og tilbyder deres kunder, at 
man kan købe på kredit. Der kan være forskellige varian-

ter, f.eks. at man ikke skal betale renter, hvilket lyder fantastisk. 
Men ofte henvender tilbuddene sig til folk, der ikke har styr på 
økonomien, og måske er nødt til at tage hurtiglån for at betale af 
på f.eks. det nye køleskab. 

9 Det er også relevant at undersøge, om prisen på den vare, 
man får tilbudt at købe på kredit, nu også er den laveste på 
markedet, eller om de rente- og omkostningsfrie lån bare 

bliver betalt i form af en højere pris på produktet. 

10 Man skal også huske, at ikke alle behov behøver at 
blive tilfredsstillet her og nu - hvis man ikke har råd til 
at spare op til det, man ønsker sig, har man nok hel-

ler ikke råd til at afdrage på et lån senere. 

11 Hvis du har akut brug for penge, er det bedst at bru-
ge en kreditmulighed, du har i forvejen - f.eks. en kas-
sekredit i banken eller et kreditkort, da du allerede 

har betalt for etableringsomkostningerne én gang.

12 Det er også en fordel at have sine lån samlet ét sted, 
da det giver et langt bedre overblik over, hvor meget 
gæld man har. Mange små lån giver desuden alt for 

høje omkostninger, fordi du skal betale omkostninger per lån.

Kilde: Seniorøkonom Morten Bruun Pedersen, Forbrugerrådet
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Slip af med din gæld
GUIDE  

1. Stop med at låne penge
Første skridt er at holde op med at øge din gæld. Hvis du bliver ved med låne for at 
holde hjulene i gange - eller bare flytter gælden fra lån til lån i stedet for at ned-
bringe den - slipper du aldrig ud af gældsspiralen. Gå en stor bue uden om kviklån, 
sms-lån og butiksfinansiering, der ofte tager en meget høj rente og lokker med 
afdragsfrihed det første år. Hvis du har et kreditkort, bør du klippe det i stykker og 
bede om at få et hævekort i stedet, som ikke kan overtrækkes. 

2. Få overblik over gælden
Skab dig et overblik over din gæld, så du kan prioritere, hvilke lån det er vigtigst at 
få ud af verden først. Lav en liste over alle dine gældsposter, hvor det fremgår, hvor 
meget du har lånt af hvem, hvad rentesatsen (Årlige Omkostninger i Procent) er på 
de enkelte lån, hvor meget du afdrager om måneden og hvornår lånene udløber. 

3. Læg et budget
Lav en oversigt over alle dine indtægter og udgifter - inkl. afdrag på gæld - fordelt 
ud på årets 12 måneder. Start med de faste udgifter som f.eks. husleje, el, vand, 
a-kasse, licens, forsikringer. Så kan du se, hvor meget der er tilbage til løbende ud-
gifter som mad, tøj, sko, fornøjelser og ferier - og til at nedbringe gæld. Overstiger 
udgifterne dine indtægter, må du skære ned på alt, hvad du kan, til der er balance.

4. Stram livremmen ind
Afdæk dit forbrug, så du kan sætte det ned. Gem alle kvitteringer eller skriv ned, 
hvad du bruger penge på. Efter en måned sorterer du kvitteringerne i bunker for 
hver slags indkøb (tøj, mad, underholdning, transport osv.). Vælg én ting (vane) 
hver måned, som du vil ændre - f.eks. færdigmad, slik eller den store TV-pakke. 
Efter et par måneder vil du mærke, at der er kommet mere luft i budgettet - også 
til at betale af på gæld.

Er din gæld vokset dig over hovedet? Her får du 10 gode råd til, hvor-
dan du bedst slipper af med din gæld.
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Gratis gældsrådgivning
 ● Forbrugerrådets Gældsrådgivning: 

Taenk.dk/gældsrådgivningen

 ● Settlementets gældsrådgivning: 
Settlementet.dk

 ● KFUM’s sociale arbejde: Kfumsoc.dk

 ● Frelsens Hær: Frelsenshaer.dk/galds-
radgivning

 ● Den sociale retshjælp: Socialeretsh-
jaelp.dk/gæld.2137.aspx
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5. Ryd op i fortiden

Det er meget individuelt, hvad der er den bedste strategi for, hvordan man afvikler 
sin gæld. For nogle er det en fordel at samle lånene i f.eks. banken, for andre er 
det bedre at betale lånene et ad gangen. Det kan som udgangspunkt bedst svare 
sig at sætte alt ind på at gnave af på de lån, der har den højeste rente. Men nogle 
foretrækker at slippe af med de mindste lån først, da det giver en følelse af succes, 
hver gang man kan slette en kreditor fra listen.

6. Forhandel med kreditorene
Kontakt alle dine kreditorer og forsøg at forhandle aftaler på plads om lavere 
renter og afdrag - eller måske at få sat nogle lån i bero i en periode, så du kan 
koncentrere dig om at få betalt af på de mest presserende. Hvis du har gæld til det 
offentlige, som f.eks. ubetalt skat, underholdsbidrag og parkeringsbøder, kan du 
kontakte Skats indrivelsescenter for at lave en aftale.

7. Vær realistisk
Din plan for gældsafvikling skal være realistisk. Derfor er det vigtigt at spille med 
åbne kort over for dine kreditorer og holde dem orienteret om din situation. Send 
dem evt. en kopi af dit budget og din betalingsplan, så der ikke skabes urealisti-
ske forventninger hos kreditor. Oplys altid, hvis du ikke kan betale til tiden, så din 
troværdighed bevares.
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8. Søg hjælp
Hvis du har svært ved at overskue din gældssituation, bør du overveje at søge 
professionel hjælp. Kontakt din bank, en advokat, revisor eller benyt nogle af de 
gratis tilbud om gældsrådgivning, der findes rundt i landet. De frivillige gældsråd-
givere kan - udover gode råd om, hvordan du får styr på din økonomi - hjælpe med 
budgetlægning, kontakt til kreditorer, advokater, retterne osv.

9. Få nedsat eller slettet din gæld
Måske er du berettiget til at få eftergivet gæld til det offentlige eller en gældssane-
ring, hvor din gæld sættes ned eller slettes. Det er dog svært at leve op til ansøg-
ningskravene, og kun omkring en tredjedel af dem, der søger, får bevilliget gælds-
sanering. Det forudsætter blandt andet, at du ikke har nogen praktisk mulighed 
for at betale din gæld. Du kan søge gratis, og ansøgningsskemaet kan hentes på 
Borger.dk eller i den nærmeste byret. 

10. Tjek om du har ret til støtte
Hvis du har lav indkomst, kan du kontakte kommunen og tjekke, om du får den 
økonomiske støtte, som du har ret til. Det kan f.eks. være boligstøtte, friplads i 
daginstitution eller børnetilskud, der kan være med til at give luft i økonomien.

                 Kilde: Taenk.dk, Raadtilpenge.dk, Advokatinkasso.dk
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