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FORBRUGSLÅN
TEST

 LARS NØHR ANDRESEN 
 TESTANSVARLIG EMIL ROSAGER SCHAARUP

Det koster fra 
5.832 til 40.216 kroner
at låne 40.000 kroner

Finansieringsselskaber langt dyrere end banker

Forbrugslånet er genvejen til ting, som du 
ellers ville skulle spare op til over længere tid. 
Forbrugerrådet Tænk Penge har testet 27 for-
brugslån. Testen viser, at der er ekstreme pris-
forskelle på forbrugslån, og at finansieringssel-
skaberne tager højere priser for forbrugslån 
end bankerne. 

Testen tager udgangspunkt i et lån på 40.000 

kroner, som tilbagebetales over fem år med en 
månedlig ydelse, og det er undersøgt, hvad det 
i alt kommer til at koste at låne pengene. 

Den lavest mulige månedlige ydelse findes 
hos Fynske Bank, hvor du kan komme helt ned 
på at skulle afdrage 764 kroner om måneden i 
fem år. Modsat har en række finansieringssel-
skaber en ydelse på 1.337 kroner om måneden 

i fem år, hvilket er den højeste ydelse i testen. 
Vinderen af testen er ikke Fynske Bank, selv om 

den har den potentielt laveste ydelse, for den ope-
rerer – ligesom de fleste andre banker og finansie-
ringsselskaber i testen – med et rentespænd. 

Det vil sige, at de meget lave årlige omkost-
ninger i procent (ÅOP) kun tilbydes til de aller-
bedste kunder, hvor risikoen for, at kunden ikke 
kan tilbagebetale sit lån, er meget lille. Bankens 
højeste ÅOP er samtidig højere end hos en del 
andre banker.

Lille bank vinder – igen
Coop Bank tilbyder et forbrugslån på betingel-
ser, der adskiller sig på to områder. De tager for 
det første ingen etableringsomkostninger.

“Det er godt, når en bank ikke tager etab-
leringsomkostninger, for det gør lånet meget 
mere gennemskueligt. Hos Coop Bank er din 

Forskellige navne  
– samme lån

Bag mange af navnene i 

testen gemmer der sig i vir-

keligheden det samme lån, 

hvilket også kan ses i ske-

maet, hvor flere lån er identi-

ske. Eksempelvis udbyder 

både Selene Finans, Nordisk Lån, LånLet, 

Hot   lån og Annafinans alle deres lån i samar-

bejde med Basisbank. DER Privat Finans, 

Fokuslån, Modus Finans og L’Easy udbyder 

deres lån gennem 3C Retail A/S. 

Kig på ÅOP og samlede omkostninger

Det koster altid at låne penge. Selv 

det allerbilligste lån i testen koster 

5.832 kroner. Skulle man selv 

spare pengene op over 60 måne-

der, skulle man lægge 667 kroner 

til side om måneden i 60 måneder 

for at have 40.000 kroner. I testen 

skal man betale mellem 764 og 

1.337 kroner om måneden for at 

låne pengene.

“Pas på med at fokusere for 

meget på, hvor meget du skal 

betale om måneden. Det kan være 

nemt at sige til sig selv, at det ikke 

lyder så voldsomt at skulle betale 

for eksempel 950 kroner om 

måneden, men det er 283,33 kro-

ner mere om måneden, end hvis du 

havde sparet op, og du kommer til 

at betale 17.000 kroner til banken 

eller finansieringsselskabet,” siger 

Emil Rosager Schaarup. 

Han råder til, at man fokuserer på 

de samlede omkostninger i stedet 

for at fokusere på den månedlige 

ydelse – samt at huske at kigge 

på årlige omkostninger i procent i 

stedet for på renten. 

“Alle långivere skriver, at de tilby-

der lån til en lav rente, og det må de 

gerne, selv om vi mener, at der ofte 

er tale om en meget høj rente. Som 

forbruger er det dog vigtigt ikke at 

stirre sig blind på renten, men også 

at læse det med småt. Kig derfor 

altid på den ÅOP, der er på det lån, 

som du får tilbudt, hvor både rente 

og andre omkostninger er indreg-

net. På den måde bliver du ikke 

overrasket over for eksempel høje 

etableringsomkostninger,” siger 

Emil Rosager Schaarup.

Når du skal tage et forbrugslån
Brug sammenligningsportaler 

såsom www.pengepriser.dk og 

www.mybanker.dk, og få efter-

følgende mindst to tilbud og 

gerne tre på forbrugslån. Der er 

ikke forskel i kvalitet på forbrugs-

lån, men nogle selskaber tilbyder 

en større fleksibilitet med hensyn 

til løbende ændring af låneydel-

sen eller ydelsesbortfald i enkel-

te måneder. Hvis fleksibilitet er 

vigtig for dig og din økonomi, og 

du ikke kan opnå denne fleksibili-

tet på anden vis, for eksempel 

ved at have en kassekredit, så 

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 ÅOP. 

Du skal vælge lånet med den 

laveste ÅOP, når du har valget 

mellem to forbrugslån med 

samme udbetalte lånebeløb samt 

samme løbetid og rentetype 

(variabel eller fast rente).

Står du med to forbrugslån med 

samme ÅOP, så vælg det lån, der 

har de laveste etableringsom-

kostninger. Det giver dig det billig-

ste lån, hvis du vil indfri lånet, før 

det er tilbagebetalt. Herudover 

er der skattefradrag på renterne, 

mens du ikke opnår fradrag for 

etableringsomkostninger.

Hvis du har valgt en fast rente 

på dit boliglån, kan et forbrugslån 

med variabel rente være et godt 

supplement i forhold til at have 

forskellige lånetyper for derved 

at sprede risikoen for den samle-

de finansiering.

Brug forbrugs- 
låneberegneren

Af de 27 udbydere i forbrugs-

låntesten har de 19 af udby-

derne en forbrugslånebereg-

ner på deres hjemmeside. En 

beregner giver dig mulighed 

for hurtigt at udregne ÅOP og 

månedlige ydelse på forskellige lånebeløb med 

forskellig tilbagebetaling. Det gør det nemt og 

hurtigt at sammenligne priser – ikke kun hos 

den enkelte udbyder, men også at sammenlig-

ne prisen for det samme lån hos forskellige 

udbydere. 

Se skema over 27 långivere på næste side.

ÅOP simpelthen det samme som debitorren-
ten,” siger projektleder i Forbrugerrådet Tænk 
Emil Rosager Schaarup. 

Coop Bank skiller sig derudover også ud ved 
ikke at bruge et rentespænd. Det vil sige, at hvis 
Coop Bank vil give dig et forbrugslån, får du den 
samme rente som alle andre, der får tilbudt et 
forbrugslån. 

Og renten – som altså svarer til ÅOP – er 9,95 
procent, hvilket i skemaet afrundes til 10,0 pro-
cent. 

“Det er ikke den potentielt laveste ÅOP i 
testen. Ti øvrige banker har en ÅOP, der poten-
tielt kan være lavere end 10,0 procent, men hos 
de banker kan ÅOP potentielt også være langt 
højere end 10,0 procent. Derfor ender Coop 
Bank med at få en klar førsteplads i testen og 
tildeles desuden Bedst i Test,” siger Emil Rosa-
ger Schaarup.

Finansieringsselskaber er dyre
I testen deltager både banker og finansierings-
selskaber, og det helt overordnede billede er, 
at de bedst placerede långivere alle er banker, 
mens de dårligst placerede långivere alle er for-
skellige finansieringsselskaber. 

“Der vil kunne være teoretiske situationer, 
hvor en bank vil tilbyde et dyrere lån end et 

finansieringsselskab, hvis man forestiller sig, at 
banken tilbyder deres højeste ÅOP, mens finan-
sieringsselskabet tilbyder deres laveste ÅOP. 
Men – ærlig talt – er det ikke særlig realistisk. Hvis 
du har en økonomi, der gør, at banken tilbyder dig 
et lån til en høj ÅOP, vil al sandsynlighed diktere, 
at finansieringsselskabet også tilbyder et lån med 
en høj ÅOP. Og helt overordnet er finansierings-
selskabernes høje ÅOP væsentlig højere end ban-
kernes,” siger Emil Rosager Schaarup. 

Derfor anbefaler han også, at man som 
udgangspunkt prøver at forhøre sig hos sin 
egen eller en anden bank, før man går til 
finansieringsselskaber. 

“Men det kan være svært, for modsat finansie-
ringsselskaber er det muligt, at ens bank vil spør-
ge ind til ens økonomiske dispositioner og måske 
forholde sig kritisk til lånet. Det er også muligt, at 
ens bank slet ikke vil tilbyde et lån, mens finan-
sieringsselskaberne gerne vil,” siger han.  

Hos Selene Finans skal 
du betale op til 80.126 
kroner tilbage, hvis du 
låner 40.000 kroner 
over fem år. 
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 1 Coop Bank1   5 80 5 10,0 5 0 4 Fast 5 5 5 4 Ja 10,0 10,0 841 841 50.460 50.460 10.460 10.460

 2 Vestjysk Bank 4 71 5 9,0 4 1.225 3 Variabel 3 3 5 3 Nej 6,1 11,9 772 876 46.400 52.567 6.400 12.567

 3 Nykredit Bank2 4 68 4 12,6 4 900 3 Variabel 2 3 5 3 Nej 9,1 16,1 826 952 49.513 57.047 9.513 17.047

 4 Arbejdernes Landsbank 4 68 4 11,8 3 1.837 3 Variabel 3 4 5 3 Nej 7,3 16,2 794 954 47.627 57.233 7.627 17.233

 5 Jyske Bank 4 68 4 12,1 3 1.600 3 Variabel 2 3 5 3 Ja 9,0 15,1 823 933 49.375 55.989 9.375 15.989

 6 Sydbank 4 66 4 13,8 4 816 3 Variabel 4 3 5 3 Nej 9,2 18,3 827 993 49.595 59.600 9.595 19.600

 7 Fynske Bank 4 65 4 12,2 3 2.000 3 Variabel 2 3 5 3 Nej 5,6 18,7 764 1.001 45.832 60.030 5.832 20.030

 8 BankNordik 4 65 4 12,9 2 2.437 3 Variabel 3 3 4 3 Ja 8,0 17,7 806 981 48.387 58.845 8.387 18.845

 9 Spar Nord Bank 4 64 4 13,5 3 2.000 3 Variabel 2 3 5 3 Ja 8,6 18,5 817 995 48.974 59.708 8.974 19.708

 10 Danske Bank3 4 61 4 14,9 3 1.838 3 Variabel 2 3 5 4 Ja 11,4 18,3 869 995 52.094 59.683 12.094 19.683

 11 Nordea 4 60 4 15,6 3 1.633 3 Variabel 4 5 5 3 Nej 11,1 20,0 862 1.024 51.711 61.429 11.711 21.429

 12 Bank Norwegian 3 58 3 17,5 5 0 3 Variabel 5 5 5 3 Nej 8,3 26,6 792 1.128 48.654 68.783 8.654 28.783

 13 Ekspress Bank 3 56 3 17,7 4 1.000 3 Variabel 4 5 5 3 Ja 10,2 25,2 846 1.120 50.740 67.201 10.740 27.201

 14 Lån & Spar Bank 3 55 4 14,8 2 2.500 3 Variabel 2 2 2 3 Nej 8,9 20,6 821 1.034 49.263 62.058 9.263 22.058

 15 Santander Consumer Bank 3 54 3 17,9 3 1.600 3 Variabel 4 4 5 3 Ja 13,2 22,5 900 1.070 53.932 64.166 13.932 24.166

 16 Ikano Bank 3 47 3 19,0 4 1.275 3 Variabel 4 4 5 3 Ja 19,0 19,0 1.004 1.004 60.240 60.240 20.240 20.240

 17 Basisbank 3 44 3 19,3 2 2.800 3 Variabel 4 2 5 3 Ja 12,9 25,6 894 1.128 53.645 67.652 13.645 27.652

 18 DER Privat Finans4 2 34 2 22,3 1 3.200 4 Fast 2 4 5 3 Ja 13,6 31,0 907 1.228 54.409 73.655 14.409 33.655

 19 L’Easy 2 34 2 22,3 1 3.200 4 Fast 2 4 5 3 Ja 13,6 31,0 907 1.228 54.409 73.655 14.409 33.655

 20 Modus Finans5 2 34 2 22,1 1 3.200 4 Fast 2 4 5 3 Ja 13,5 30,7 1.0975 1.5045 54.847 75.117 14.847 35.117

 21 Fokuslån 2 34 2 22,3 1 3.200 4 Fast 2 4 5 3 Ja 13,6 31,0 907 1.229 54.409 73.655 14.409 33.655

 22 Resurs Bank 2 29 2 23,5 4 1.596 3 Variabel – – – – Ja 23,5 23,5 1.092 1.092 65.610 65.610 25.610 25.610

 23 Hotlån 2 26 1 26,2 1 3.200 3 Variabel 4 2 5 3 Ja 15,5 36,8 941 1.337 56.442 80.216 16.442 40.216

 24 LånLet 2 26 1 26,2 1 3.200 3 Variabel 4 2 5 3 Ja 15,5 36,8 941 1.337 56.442 80.216 16.442 40.216

 25 Selene Finans 2 26 1 26,2 1 3.200 3 Variabel 4 2 5 3 Ja 15,5 36,8 941 1.337 56.442 80.126 16.442 40.126

 26 Nordisk Lån 2 26 1 26,2 1 3.200 3 Variabel 4 2 5 3 Ja 15,5 36,8 941 1.337 56.442 80.126 16.442 40.126

 27 Annafinans 2 26 1 26,2 1 3.200 3 Variabel 4 2 5 3 Ja 15,5 36,8 941 1.337 56.442 80.216 16.442 40.216
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Forbrugerrådet 
Tænk Penge har 
testet 27 forskellige 
banker og finansie-

ringsselskaber. Oplysningerne er 
indhentet fra selskabernes hjem-
mesider eller ved kontakt til sel-
skaberne i juni 2019. 

Udbyderne: Udbyderne er 
udvalgt, for at testen bliver dæk-
kende for en stor del af marke-
det. Vi har medtaget de største 
danske banker samt mindre, 
men billige pengeinstitutter. 
Udbyderne er fundet via Penge-
priser.dk, Mybanker.dk samt 
Samlino.dk. Herved opnår vi at 
medtage de sandsynligvis popu-
læreste selskaber ud over de 
store banker. Det understreges, 
at vi med dette valg af metode 
kan overse udbydere, som ikke 
optræder på pengepriser.dk, 
mybanker.dk eller samlino.dk 
– dvs. udbydere, som måske via 
anden kanal reklamerer og 
informerer om deres produkt 
og derved opnår en væsentlig 
markedsandel.

ÅOP: Testens væsentligste test-
parameter er ÅOP (årlige 
omkostninger i procent). ÅOP 
beregnes ud fra et caselån med 
et samlet kreditbeløb på 40.000 
kroner og en løbetid på fem år, 
svarende til et standardlån i 
Bekendtgørelse om information 
til forbrugere om priser m.v. i 
pengeinstitutter. ÅOP skal ses 
som en samlet årlig gennemsnit-
lig omkostning og indeholder 
både renter, etableringsomkost-
ninger og løbende gebyrer. Ren-
ten på lånet optræder derfor 
ikke som en selvstændig testpa-
rameter. Som testparameter 
indgår gennemsnittet af selska-
bets laveste og højeste ÅOP i de 
tilfælde, hvor der er differentie-
rede priser for forskellige kun-
der. ÅOP vises i testen, jævnfør 
lov om kreditaftaler, med en 
decimals nøjagtighed. Hvis 
næste decimal er 5 eller der-
over, forhøjes den bestemmen-
de decimal med 1. 

Etableringsomkostninger: Etab-
leringsomkostninger er medta-
get som særskilt testparameter, 

på trods af at etableringsom-
kostninger, jævnfør lov om kre-
ditaftaler, indgår i beregningen 
af ÅOP. Etableringsomkostnin-
ger er alligevel medtaget, fordi 
mange forbrugere indfrier eller 
bør indfri lånet før oprindeligt 
aftalt udløb. Når lånet indfries 
før tid, har forbrugeren reelt 
betalt en højere årlig omkost-
ning end den oprindeligt oply-
ste ÅOP. Som testparameter ind-
går gennemsnittet af selskabets 
laveste og højeste etablerings-
omkostninger i de tilfælde, hvor 
der er differentierede priser. 

Den samlede bedømmelse  

vægtes således:

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. Det er produktet CoopLån 20+, som udbydes for lån mellem 20.000 og 75.000 kr., der er testet. 2. Nykredit Bank oplyser, at alle kunder i samme kundetilbud får ens priser – uden 
forhandling. Det gælder både kunder i kundetilbud Bank, BoligBank, BoligBank 360 og BoligBank 365. 3. Danske Bank oplyser, at du skal være kunde i Danske Bank for at kunne tage  
et forbrugslån 4. Det er produktet PrivatLån Plus fra DER Privat Finans, der er testet. 5. I beregninger for Modus Finans er der taget udgangspunkt i to afdragsfrie måneder om året.

Coop Bank opnår Bedst i Test, fordi den har 

den næstlaveste beregnede ÅOP i testen 

samt ingen etableringsomkostninger kombi-

neret med en konkurrencedygtig rente, som 

tilbydes ens til alle forbrugere. Coop Bank til-

byder en høj fleksibilitet i lånets tilbagebeta-

ling, og du kan via låneberegneren på hjem-

mesiden undersøge, hvad det helt præcis 

koster dig i øjeblikket at låne penge. Du kan 

også vælge Coop Bank som dit andet penge-

institut, og dermed behøver du ikke nødven-

digvis at skifte alle dine bankforretninger fra 

din nuværende bankforbindelse.

Forbrugerrådet Tænk Penge anbefaler


