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“En af de store forskelle på at låne i banken og 
i et finansieringsselskab er, at det er muligt, at 
banken vil spørge dig om, hvad du skal bruge 
pengene til. Det er muligt, at din bankrådgiver 
vil fraråde dig at låne pengene, selv om du selv 

mener, at du har økonomien til det. Men nogle 
gange kan det være en god ide at lytte til bank-
rådgiverens argumentation for ikke at låne dig 
penge,” siger projektleder i Forbrugerrådet 
Tænk Lars Baadsgaard. 

Finansieringsselskaberne vurderer din øko-
nomi og bevilger lån over nettet. De blander 
sig ikke i, om du skal bruge pengene på en læk-
ker sommerferie, en ny guitar eller til at betale 
gamle parkeringsbøder. 

Birgitte Bak Henriksen er bankrådgiver i Jyske 
Bank, og hun fortæller, at et forbrugslån i ban-
ken altid er forbundet med en dialog med kun-

→

Heftige 
prisforskelle 
på forbrugslån
Penge er penge, men der er stor forskel  
på, hvad det koster at tage et forbrugslån  
på 40.000 kroner. Prissedlen går fra  
5.000 til 35.000 kroner. 

den. Er der tale om en ny kunde, vil der altid 
være et personligt møde i banken. 

“Som bank har vi en mængde forpligtelser, 
som vi skal leve op til, når vi giver et forbrugs-
lån. Vi skal groft sagt kende til alle detaljer om 
en lånansøgers økonomi, før vi giver et lån. Vi 
tager ofte en dialog med en kunde i forbindelse 
med et lån. Det kan handle om at afdække, om 
det er fornuftigt at tage et forbrugslån, eller om 
kunden måske har nogle andre aktiver, som 
det er billigere at bruge, før der tages et lån. 
Det kan også være en vurdering af, om det er 
fornuftigt at tage et forbrugslån i kundens 
nuværende økonomiske situation. I forhold til 
finansieringsselskaberne tager vi en mere råd-
givende rolle i forbindelse med et lån,” siger 
Birgitte Bak Henriksen. 

Banker er billigst
Næsten alle banker og finansieringsselskaber i 
testen har et prisspænd. Det vil sige, at deres 

priser varierer efter, hvor attraktiv en kunde 
du er, og hvor god du er til at forhandle pris. 

For bankerne svinger prisen for et lån til 40.000 
kroner, der tilbagebetales over fem år, typisk 
omkring 8.000-14.000 kroner, alt efter om du får 
det billigste eller det dyreste lån. For finansie-
ringsselskaberne svinger prisen endnu mere, og 
her er prisforskelle helt op til 20.000 kroner, alt 
efter om du får det billigste eller det dyreste lån. 

Det er langt billigere at tage et forbrugslån i 
banken end i finansieringsselskabet. 

“Tager man for eksempel Jyske Bank, koster 
deres dyreste lån med en pris på 55.181 kro-
ner næsten det samme som de billigste lån 
hos de fleste af finansieringsselskaberne, 
som koster omkring 55.000 kroner, og hos 
nogle selskaber helt op til 67.000 kroner,” 
siger Lars Baadsgaard. 

Han råder derfor altid til, at man i første 
omgang forhører sig hos sin bank – og gerne 
flere banker – hvad det vil koste at tage et 
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40.000 kr. Pris hos AcceptLån:67.800 kr.

Hvorfor er forbrugslån  
så dyre?
Testen af forbrugslån viser, at de typiske årlige 

omkostninger i procent (ÅOP) for et forbrugslån 

på 40.000 kroner ligger på 10-15 procent. Til 

sammenligning ligger ÅOP på et fornuftigt billån 

på 5-7 procent, og for et realkreditlån er ÅOP 

helt nede på 2-3 procent. 

“Prisforskellen skyldes flere ting. I forbindelse 

med et billån og et huslån har långiver sikkerhed i 

din bil og bolig. Hvis du kommer i en situation, hvor 

du ikke kan eller vil betale afdrag på dit lån, kan 

banken eller realkreditselskabet tvangssælge din 

bil eller dit hus for at indfri din gæld til banken eller 

realkreditinstituttet,” siger Lars Baadsgaard. 

En anden grund er, at omkostningerne i forbin-

delse med forbrugslån vil være højere, fordi 

lånene er langt mindre end bil- og huslån. 

“Det betyder helt simpelt, at der er relativt min-

dre arbejde i at håndtere et billån på 400.000 

kroner, end der er i at håndtere ti forbrugslån til 

40.000 kroner,” siger Lars Baadsgaard. 

“Og så handler det selvfølgelig også om, hvad 

långiverne kan sælge lånene for. Hvis der er 

nogen, der er villige til at betale 35.000 kroner 

for at låne 40.000 kroner, er der selvfølgelig 

nogle, som vil sælge lånet til den pris. Og der må 

vi så sige, at det tilsyneladende er nemmere at 

sælge dyre forbrugslån end dyre billån,” siger 

Lars Baadsgaard.

Danskerne har lånt omkring syv milliarder 
kroner uden om bankerne i såkaldte blanko-
lån eller forbrugslån, som det også kaldes.  
Det vil sige lån, der tages uden sikkerhed, og 
hvor ingen som udgangspunkt blander sig i, 
hvad du skal bruge pengene til. 

Forbrugslån uden sikkerhed kan tages i 
både banker og finansieringsselskaber, 
som har specialiseret sig i at udlåne penge 
uden sikkerhed, men selv om produktet i 
bund og grund er det samme, er der for-
skel på, om du låner i en bank eller i et 
finansieringsselskab. 

 “ Det er muligt, at 
banken vil spørge dig 

om, hvad du skal bruge 
pengene til.”

Lars Baadsgaard, projektleder i  
Forbrugerrådet Tænk
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forbrugslån hos dem. 
“Det er muligt, at det er lidt mere besværligt at 

få et lån hos en bank, fordi de spørger mere ind 
til din økonomi, men det er til dels derfor, at de 
kan give en bedre pris, fordi de ved mere om dig 
og din økonomi,” siger Lars Baadsgaard. 

Forbrugerrådet Tænk Penge har kontaktet 
flere finansieringsselskaber for at få en kom-
mentar på deres priser, men der er ikke nogen 
af selskaberne, der har ønsket at medvirke. 

Coop Bank skiller sig ud
Coop Bank er ikke en traditionel bank, og 
deres forbrugslån skiller sig også ud fra alle 

Gode råd, hvis du skal  
tage et forbrugslån
  Brug sammenligningsportaler, såsom 

Pengepriser.dk og Mybanker.dk, og få efterføl-

gende mindst to tilbud og gerne tre på et for-

brugslån. Der er ikke forskel i kvalitet på for-

brugslån, men nogle selskaber tilbyder en større 

fleksibilitet mht. løbende ændring af låneydelsen 

eller ydelsesbortfald i enkelte måneder. Hvis 

fleksibilitet er vigtigt for dig og din økonomi, og 

du ikke kan opnå denne fleksibilitet på anden 

vis, f.eks. ved at have en kassekredit, kan du 

godt medtage fleksibilitet som noget, du skal 

tage højde for i dit valg af forbrugslån, men ellers 

er det blot at vælge det billigste forbrugslån målt 

på  årlige omkostninger i procent (ÅOP). 

  Fokuser også på lånets totale kreditom-

kostninger i stedet for den månedlige ydelse. 

Det kan godt være, at en ydelse på 1.000 kroner 

og 1.150 kroner ikke lyder så voldsom, men over 

bare fem år bliver lånet med den lidt højere ydel-

se 9.000 kroner dyrere.  

  Du skal vælge lånet med laveste ÅOP, når 

du har valget mellem to forbrugslån med sam-

me udbetalt lånebeløb samt samme løbetid og 

rentetype (variabel eller fast rente).

  Står du med to forbrugslån med samme 

ÅOP, så vælg det lån, der har laveste etable-

ringsomkostninger. Det giver dig det billigste lån, 

hvis du vil indfri lånet, før det er tilbagebetalt. 

Herudover er der skattefradrag på renterne, 

mens du ikke opnår fradrag for etablerings- 

omkostninger.

  Hvis du har valgt en fast rente på dit bo-

liglån, kan et forbrugslån med variabel rente 

være et godt supplement i forhold til at have 

forskellige låntyper for derved at sprede risikoen 

for den samlede finansiering.

→

→

→

40.000 kr. Pris hos LånLet:op til 75.647 kr.

 “Som det eneste selskab har de etablerings-
omkostninger på nul kroner.”

Lars Baadsgaard, projektleder i Forbrugerrådet Tænk

øvrige banker og finansieringsselskaber. 
Prisen for deres lån ligger på lige omkring 

11.000 kroner, hvilket potentielt set kan findes 
billigere hos de andre banker, hvis du kan for-
handle dig til deres laveste pris, men den store 
forskel er, at Coop Bank kun har én pris. Det vil 
sige, at får du et forbrugslån hos Coop Bank, 
får alle kunder det til samme pris. 

“Og prisen for deres lån er lav, og som det ene-
ste selskab har de etableringsomkostninger på 
nul kroner. De lave etableringsomkostninger 
betyder, at du kan trække alle dine udgifter til 
lånet fra i skat, og hvis du skulle indfri lånet før 
tid, slipper du med at betale de sidste renter, og 

du har så at sige ikke smidt penge ud til etable-
ringsomkostninger,” siger Lars Baadsgaard. 

Allan Nørholm er administrerende direktør i 
Coop Bank. Han fortæller, at hele konceptet 
for Coop Bank er at være så gennemskuelige 
over for kunderne som muligt, og det er også 
derfor, at de ikke tager stiftelsesomkostninger 
for deres forbrugslån. 

“Vi prøver så vidt muligt at undgå alle former 
for gebyrer. Gebyrer er med til at gøre lånepro-
dukter sværere at gennemskue for kunderne. 
Gebyrer er godt for bankerne, men ikke for 
kunderne,” slår Allan Nørholm fast. 

Han fortæller også, at Coop Bank ikke kom-
mer til at tilbyde lån med voldsomt høje renter.

“Vores rente betyder, at vi ikke kan tilbyde 
vores lån til kunder, som har en høj risikopro-
fil. Det er vigtigt, at vi som bank, primært 
låner penge ud til kunder, som vi mener, kan 
betale lånet tilbage, og ikke låner penge ud til 
nogen, som ikke kan betale tilbage,” siger 
Allan Nørholm, og han pointerer, at det ikke 
kun handler om bankens indtjening, men 
også det etiske i ikke at udlåne penge, hvor 
der er stor risiko for, at kunden ikke kan beta-
le tilbage.  ■

Hvad er prisen  
på et forbrugs-
lån sat  
sammen af? 
Funding: Hvad koster 

det for udlåneren at 

skaffe de penge, som 

skal lånes ud? 

Omkostninger: 
Banker og finansie-

ringsselskaber har 

omkostninger til 

lokaler, ansatte og 

ikke mindst markeds-

føring. Den slags ud-

gifter skal dækkes af 

de penge, de får ind 

på lånet. 

Risiko/tab: Når en 

låntager ikke kan 

betale sit lån, taber 

långiver i sidste ende 

penge, og det tab skal 

dækkes ind af andre 

låntagere. Det er en af 

grundene til, at nogle 

finansieringsselskaber 

er meget dyrere end 

bankerne. De giver lån 

til låntagere med usik-

ker økonomi, hvor der 

er større risiko for tab, 

og på den måde er du 

med til at betale for, at 

der er nogle, der ikke 

betaler. 

Overskud: Udlånere 

ønsker at tjene penge 

på at låne ud, efter de 

har betalt alle deres 

udgifter til at skaffe 

penge (funding), om-

kostninger til lokaler 

og ansatte samt dæk-

ket tabene, ønsker de 

at få et overskud, så 

de tjener mest muligt. 

40.000 kr. Pris hos Ikano Bank: 59.823 kr.
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Vi tildeler et Bedst i Test til Coop Bank, fordi 

denne mindre og nyere bank har den laveste 

beregnede årlige omkostninger i procent (ÅOP) i 

testen og ingen etableringsomkostninger kombi-

neret med en konkurrencedygtig rente, som tilby-

des ens til alle forbrugere. Coop Bank tilbyder en 

høj fleksibilitet i lånets tilbagebetaling for et lavt 

gebyr og i nogle tilfælde intet gebyr. Du kan via 

låneberegneren på hjemmesiden undersøge, 

hvad det helt præcis koster dig i øjeblikket at låne 

penge. Du kan også vælge Coop Bank som dit 

andet pengeinstitut, og dermed behøver du ikke 

nødvendigvis at skifte alle dine bankforretninger 

fra din nuværende bankforbindelse.

A N B E FA L E R
Penge Vi har testet 23 forskellige banker 

og finansieringsselskaber. Oplysnin-
gerne er indhentet fra selskabernes 
hjemmesider eller ved e-mailkontakt 
til selskaberne i januar 2017. I de til-
fælde, hvor selskaberne ikke har rea-
geret på vores fremsendte e-mail, har 
vi medtaget flest mulige data i testen 
og lavet nogle korrektioner for de 
manglende data for derved at kunne 
lave en rimelig sammenligning i for-
hold til de andre selskaber i testen.
Udbyderne: Udbyderne i denne 
test er udvalgt, for at testen bliver 
dækkende for en stor del af markedet 
for forbrugslån. Der har ikke kunnet 
findes statistik over markedsandel for 
forbrugslån. I stedet har vi udvalgt 
udbyderne ved at medtage de stør-
ste danske banker og nogle mindre. 
Ved en søgning på prisniveauer på 
prisportalen Pengepriser.dk har vi 

søgt at opnå at medtage også mindre, 
men billige pengeinstitutter. Øvrige 
selskaber i testen er fundet ved søg-
ning på forbrugslån via prisportalen 
Mybanker.dk, hvor vi har medtaget de 
banker og finansieringsselskaber, som 
på denne hjemmeside den 10. januar 
2017 er blevet valgt flest gange af 
forbrugere de sidste syv dage. Herved 
opnår vi at medtage de sandsynligvis 
mest populære selskaber ud over de 
store banker. Det understreges, at vi 
med dette valg af metode til at vælge 
udbydere i testen kan overse udbyde-
re, som ikke optræder i Pengepriser.
dk og Mybanker.dk; udbydere, som 
måske via anden kanal reklamerer og 
informerer om deres produkt og der-
ved opnår en væsentlig markedsandel.
ÅOP: Testens væsentligste testpa-
rameter er årlige omkostninger i 
procent, også kaldet ÅOP, ved caselån 

med et samlet kreditbeløb, dvs. udbe-
talt beløb, på 40.000 kroner og en 
løbetid på fem år, en lånestørrelse og 
løbetid, som er defineret som et stan-
dardlån i bekendtgørelse om infor-
mation til forbrugere om priser på 
låne- og kredittilbud og valutakurser. 
ÅOP skal ses som en samlet årlig gen-
nemsnitlig omkostning og indeholder 
både renter, etableringsomkostninger 
og løbende gebyrer. Renten på lånet 
optræder ikke som et selvstændigt 
testparameter, fordi renten på lånet 
er en del af de samlede omkostninger 
og indgår derfor indirekte som en del 
af ÅOP. 
Etableringsomkostninger: Testens 
andet testparameter er omkostninger 
ved etablering i kroner ved et lån 
svarende til 40.000 kr. Vi har valgt 
at medtage etableringsomkostninger 
som et særskilt testparameter, på 

trods af at etableringsomkostnin-
ger jf. lov om kreditaftaler indgår i 
beregningen af ÅOP, som allerede er 
et testparameter. ÅOP beregnes ud 
fra, at lånet beholdes og betales som 
oprindeligt aftalt over f.eks. fem år. 
Vi medtager etableringsomkostnin-
ger, fordi mange forbrugere indfrier 
eller bør indfri lånet før oprindeligt 
aftalt udløb af mange forskellige 
grunde. Når lånet indfries før tid, har 
forbrugeren reelt betalt en højere 
årlig omkostning end den oprindeligt 
oplyste ÅOP.

Samlet bedømmelse: 
ÅOP (årlige omkostninger  
i procent) .............................................65 pct.
Omkostninger ved etablering ...... 8 pct.
Rentetype (variabel/fast) ............... 5 pct.
Fleksibilitet, rykkergebyr  
og låneberegner ..............................22 pct.

FAKTA OM TESTEN

 1. Coop Bank   5 82 5 10,3 5 0 3 Variabel 5 5 5 3 Ja 10,3 10,3 10,33 10,33 848 848 50.880 50.880

 2. Jyske Bank     4 71 5 11,3 5  1.000  3 Variabel 1 1 5 3 Ja 8,3 14,3 7,19 13,10 811 920 48.663 55.181

 3. Nykredit Bank    4 69 5 11,9 5  300  3 Variabel - - - 3 Nej 9,1 14,6 8,78 14,20 - - - -

 4. Arbejdernes Landsbank 4 63 4 13,4 4  1.633  3 Variabel 3 2 5 3 Nej 7,9 18,8 6,08 16,70 804 1.003 48.195 60.122

 5. Fynske Bank 4 63 4 12,4 3  2.000  3 Variabel 2 2 5 3 Nej 4,8 19,9 2,78 17,27 748 1.009 44.894 60.533

 6. Sydbank 4 62 4 13,8 5  800  3 Variabel - - - 3 Nej 9,2 18,3 8,24 17,27 - - - -

 7. Nordea 4 60 4 16,0 4  1.633  3 Variabel 4 5 5 3 Nej 12,1 19,8 10,75 17,83 888 1.053 53.266 63.165

 8. Spar Nord Bank 3 59 4 13,1 4  1.600  3 Variabel 2 2 2 3 Nej 8,2 17,9 6,40 15,87 808 986 48.508 59.319

 9. Ekspres Bank 3 58 3 17,7 5  1.000  3 Variabel 4 5 5 3 Ja 10,2 25,2 7,22 21,93 846 1.120 50.740 67.201

 10. BankNordik 3 56 4 13,6 2  3.000  3 Variabel 1 1 4 3 Nej 8,7 18,5 5,51 14,70 819 1.171 49.133 56.186

 11. Lån & Spar Bank 3 56 4 14,8 2  2.500  3 Variabel - - - 3 Ja 8,9 20,6 6,14 17,27 821 1.034 49.263 62.058

 12. Santander Consumer Bank 3 55 3 17,4 4  1.200  3 Variabel 4 4 5 3 Ja 12,8 22,0 9,95 18,95 891 1.060 53.460 63.600

 13. Ikano Bank 3 53 3 18,3 4  1.275  3 Variabel 4 5 5 3 Ja 18,3 18,3 15,90 15,90 998 998 59.823 59.823

 14. Danske Bank 1 3 53 3 16,3 3  1.836  3 Variabel 2 1 5 3 Ja 11,4 21,1 9,31 18,63 867 1.044 51.968 62.569

 15. L’easy 3 50 3 17,4 1  3.200  4 Fast 2 4 5 3 Ja 13,6 21,1 9,90 16,90 907 1.045 54.409 62.621

 16. Bank Norwegian 2 39 - - 5  950  4 Fast - - 5 3 Nej - - 4,99 24,35 - - - -

 17. Modus Finans 2 34 2 22,1 1  3.200  4 Fast 2 4 5 3 Ja 13,5 30,7 9,90 26,08 1.097 1.501 54.829 75.071

 18. DER Privat Finans 2 33 2 22,3 1  3.200  4 Fast 2 4 5 3 Ja 13,6 31,0 9,90 26,08 907 1.228 54.409 73.655

 19. Selene Finans 2 30 2 24,1 1  3.200  3 Variabel 2 4 5 3 Ja 15,5 32,7 9,99 26,08 942 1.261 56.493 75.647

 20. Lånlet 2 28 2 24,1 1  3.200  3 Variabel - - 5 3 Ja 15,5 32,7 9,99 26,08 942 1.261 56.493 75.647

 21. AcceptLån 2 28 1 25,7 1  3.200  3 Variabel 4 4 5 3 Ja 25,7 25,7 19,95 19,95 1.130 1.130 67.800 67.800

 22. Hot Lån 2 25 1 26,6 1  3.200  3 Variabel - - 5 3 Ja 20,5 32,7 14,71 26,08 1.034 1.261 62.623 75.647

 23. Totallån 2 22 1 26,4 1  3.200  3 Variabel - - - 3 Ja 26,4 26,4 20,20 20,20 1.143 1.143 - -
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1. Danske Bank oplyser, at du skal være kunde i Danske Bank for at kunne tage et forbrugslån. 
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Forbrugslån på 40.000 kroner


