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Noget om lån 

Der er mange forskellige priser på lån alt efter hvem du er, hvor meget du ejer, hvad pengene skal bruges til og 

hvem du låner af. 

Helt generelt afhænger prisen på et lån ofte af, hvor stor sandsynligheden er for, at du kan betale lånet tilbage. 

F.eks. vil din bank ofte forlange en højere rente af en studerende med lav indtægt end af en person med fast 

job, ejerbolig og god løn. 

I din bank betyder det også noget, om du plejer at overtrække din konto, om du tidligere har betalt lån tilbage 

til tiden, om du har overblik over din økonomi og om du har et fornuftigt budget.    

Den vigtigste information om et lån er ÅOP, årlige omkostninger i procent. Dette tal er ’kiloprisen’ på et lån. 

Det giver dig mulighed for at sammenligne to forskellige lån direkte, selvom betingelserne er forskellige. 

ÅOP er lovpligtig for alle lån og her medregnes alle omkostninger. Det gælder også oprettelsesgebyr m.m. Lad 

dig ikke narre af en tilsyneladende lav rente. Selv lån med 0 % i rente kan være meget dyre, og kan ødelægge 

din økonomi totalt, hvis du ikke passer på. 

ÅOP fortæller dig, hvad lånet faktisk koster. 
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Hurtiglån og kontokort: 

Her er nogle eksempler på, hvad ’hurtiglån’, kontokort og tilsvarende lån koster. 

Disse lån bliver ofte brugt til hurtige impulskøb og derfor er de også ofte ret dyre: 
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Forbrugslån: 

Et ’Forbrugslån’ betragtes som lidt mere seriøst end et hurtiglån. Her er der ofte en konkret ting, man vil købe 

for pengene, og ofte et reelt behov. Derfor er disse lån også billigere end hurtiglån og kreditkort. 
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Lønkassekredit: 

En kassekredit er et variabelt lån dvs. et lån hvor man ikke låner et fast beløb men kan låne mere eller mindre 

efter behov op til et bestemt max beløb. Man betaler renter i forhold til, hvor meget man til enhver tid låner. 

Der er typisk ingen fast aftale om tilbagebetaling af en kassekredit, og det giver en risiko for, at man bare låner 

op til max og herefter kun betaler renter men ikke afdrag på lånet. 

Omvendt er en kassekredit en god men lidt dyr ’buffer’, hvis man ellers kan styre det. En bedre og billigere 

løsning er at opspare et mindre beløb hver måned, som kan bruges i tilfælde af uforudsete udgifter. 
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Lånetyper du for enhver pris skal undgå: 

Mobillån, SMS-lån og tilsvarende er mindre lån, som typisk kan optages via mobil eller PC. Forretningsideen 

består groft sagt i, at unge mennesker med manglende overblik låner nogle hurtige penge, som skal betales 

tilbage indenfor meget kort tid - typisk 30 dage. 

Hvis man ikke tilbagebetaler lånet indenfor den aftalte tid, bliver det meget dyrt, og et sådant lån kan køre din 

økonomi i sænk på kort tid. 

En del SMS-lån praler med at renten er på 0 %, man da ÅOP er meget høj, er det på ingen måde gratis – 

tværtimod.  

Det kan altid svare sig at låne penge i banken i stedet for. Mobil- og SMS-lån er alt for dyre. 
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Leasy lån og afbetalingordninger: 

Leasy tilbyder hurtiglån og det lyder meget billigt og nemt. Men hvis man ser på ÅOP kan du helt sikkert låne 

bedre og billigere andetsteds.  
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Hvor længe lever en PC?  

Ikke længe nok til at du har lyst til at betale af på den i de næste 59 måneder. Det er 4 år og 11 måneder og til 

den tid sidder du tilbage med en meget gammel PC, hvis den overhovedet fortsat virker. 

Til gengæld har du til den tid betalt for to PC’er: I alt 6.986 kr. 

Renterne er fradragsberettiget, men det er bankens renter også.  

129 kr. om måneden lyder billigt, men det er det ikke. Leasy’s ÅOP er på 32.04 %. 
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På www.aaop.dk kan du taste forskellige lån ind og beregne ÅOP. Det billigste lån er det med lavest ÅOP. 

 

 

 

 

 

 

http://www.aaop.dk/

