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HVAD ER FORMÅLET MED DENNE 
E-BOG?

Det er her, at denne e-bog kommer ind i 
billedet.

Formålet med denne e-bog er at vise dig, 
hvordan du bedst kan vælge et forbrugslån 
der hjælper dig, i modsætning til at ende 
med et lån der blot giver dig økonomiske 
problemer. 

Inden vi dykker nærmere ned i hvordan vi 
vil gøre dette og hvorfor det er vigtigt for 
dig, så vil vi først tage et nærmere kig på 
hvem Matchbanker egentlig er, så du bedre 
kan forstå hvorfor denne e-bog er kilden til 
alle de oplysninger du har behov for at vide, 
i forbindelse med at optage et forbrugslån.

Det er rent faktisk mere end 
sandsynligt, at de forskellige van-
skeligheder forbundet med at finde 
det rigtige lån, direkte har ført til 
at den samlede gæld i form af for-
brugslån er steget med 6% i 2020. I 
2019 steg gælden i forbindelse med 
forbrugslån faktisk med hele 12%. 

Budskabet er således klokkeklart. Folk 
gældsætter sig mere, end de rent faktisk 
har råd til, hvilket ofte skyldes at de optager 
de forkerte forbrugslån.

2019 2020

+6%

$305
milliard

$323
milliard

Det er i dag blevet vanskeligere end no-
gensinde før at finde det rigtige forbrugslån 
til netop din situation. Der findes nemlig 
hundredvis af finansielle institutioner, fra 
de store banker til de mere specialisere-
de online låneudbydere, der alle kæmper 
om at tiltrække netop dig som kunde. Hver 
eneste af disse låneudbydere kan tilbyde 
dig adskillige lånetilbud, og hvert eneste 
af disse lån kommer med forskellige rente-
satser og et et bredt sortiment af funktioner, 
fordele og ikke mindst ulemper.

Det bliver lynhurtigt en kende overvældende 
at forsøge at gennemgå alle disse lån for 
at finde det lån, der passer bedst til netop 
dine behov. Desværre er det netop denne 
følelse af at være overvældet, der fører til, 
at mange træffer et dårligt valg, som i sid-
ste ende ikke falder ud til deres fordel. At 
vælge et forbrugslån, enten fordi du ikke 
ved hvad du ellers skal gøre eller fordi du 
ikke kan finde ud af, hvilket lån er det mest 
passende, er ganske enkelt opskriften på 
en økonomisk katastrofe.

https://www.skm.dk/media/7083/danskernes-gaeld-moenstre-i-gaelden-til-det-offentlige.pdf
https://www.skm.dk/media/7083/danskernes-gaeld-moenstre-i-gaelden-til-det-offentlige.pdf
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HVEM ER MATCHBANKER OG HVOR-
FOR KAN DU STOLE PÅ OS?

Vi ønsker at gøre det online lånemarked 
100% åbent og transparent, og dermed 
imødegå de problemer, som mange 
låntagere oplever, når de konfronteres med 
det overvældende antal af låneprodukter 
der findes på nettet i dag. 

Selvom den stigende konkurrence mellem 
de forskellige låneudbydere er en god ting, 
idet den fører til mere favorable lånetilbud, 
så gør udvalget af lånetilbud det dog også 
vanskeligt at afgøre, hvilken lånemulighed 
der passer bedst til netop din situation.

Matchbanker ser dette problem lige i 
øjnene.

Matchbanker er ejet af Lead Supply A/S, 
som blev stiftet tilbage i 2014 af Andreas 
Linde og Stefan Vinding Olsen. Lead 
Supply A/S er delvist ejet af North Media, 
et børsnoteret selskab på Københavns 
Fondsbørs.

Lead Supply A/S stiftede Matchbanker med 
et enkelt overordnet mål i baghovedet:

At levere en af de mest omfattende 
og forbrugervenlige hjemmesider, 
til sammenligning af lån på nettet i 
dag.

Vi ved selvfølgelig godt, at der ikke findes 
en enkel færdig låneløsning, der vil passe 
til alle låntagere landet over. Hver enkelt 
person som bruger vores tjenester, har 
deres egne specifikke behov. Dermed kan 
en sammenligningstjeneste der kan tilbyde 
dem en skræddersyet tilgang, passe perfekt 
til hver enkelt person. 

Vores unikke system gør det muligt for os 
at oprette lånelister baseret på låntagernes 
ønskede lånebeløb, hvilket sikrer at vores 
kunder udelukkende vil blive præsenteret 
for de lån, der er mest relevante for dem.
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HVEM ER MATCH-
BANKER OG HVOR-
FOR KAN DU STOLE 
PÅ OS?

Hvordan fungerer det så?
Matchbanker giver dig to metoder til at undersøge de 
forskellige forbrugslån på:
1. Den første metode er også den enkleste. Siden 

præsenterer dig her for en liste over tilgængelige 
lån. Herfra kan du sammenligne hvert enkelt lån 
på listen, og så blot klikke på det lån, som vækker 
din interesse.

2. Den anden metode indebærer at vi indhenter 
en række oplysninger om dig, så vi kan lave en 
mere udførlig liste, der er skræddersyet til dine 
nuværende forhold. 

Hvis du vælger denne mulighed, så vil Matchbanker 
efterfølgende bede dig om de følgende oplysninger:
• Det ønskede lånebeløb
• Kundens kontaktoplysninger
• Om kunden ønsker at refinansiere sine lån eller ej

Ved hjælp af disse oplysninger undersøger vores 
system alle lån, for at oprette en liste over de lån, der 
er mest relevante for ansøgeren, ud fra de indsam-
lede oplysninger. Listen fremhæver også hvert enkelt 
individuelle låns rentesats og årlige omkostninger 
i procent (ÅOP), så kunderne er i stand til at se de 
reelle omkostninger ved hvert enkelt lån på listen.

Desuden beskriver vores lånelister: 
• Løbetiden på hvert enkelt lån
• De forskellige krav forbundet med låneansøgningen 
• Lånets forskellige fordele og ulemper. 

Alt dette giver vores kunder de oplysninger de har 
brug for, så de bedre er i stand til at træffe den rigtige 
beslutning.
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HVEM ER MATCHBANKER OG HVOR-
FOR KAN DU STOLE PÅ OS?

Matchbankers hovedkontor befinder sig i 
Aarhus, Danmark. 

Virksomheden er aktiv i 13 lande, herunder 
Rumænien, Portugal, Mexico, Frankrig, Tyskland, 
Sverige, Spanien, Finland, Norge, Kroatien, Finland, 
Norge, Sverige, Spanien og Tjekkiet. 

Alene i 2020 genererede vi over 2 mia. kr. i bevilgede lån 
til vores kunder. 

|   Hvem er Matchbanker og hvorfor kan du stole på os?
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OM ANDREAS 
LINDE (CEO)

Som CEO for Lead Supply og medejer af Match-
banker begyndte Andreas Linde sin iværksætter-
rejse som 22-årig, kort efter han blev færdigud-
dannet fra Erhvervsakademi Aarhus med en 
bachelor i innovation og entrepreneurship.

Mellem 2010 og 2014 var Andreas medstifter af 
flere startups indenfor servicebranchen. Selvom 
disse erfaringer ikke er helt det samme som 
Matchbanker, så gav de dog Andreas nogle gode 
erfaringer med sammenligningstjenester, som han 
senere hen kunne bruge til at lave Matchbanker. 

Senere arbejdede Andreas som online markeds-
føringsspecialist, hvilket i sidste ende førte til, at 
han kom til at spille en central rolle i udviklingen 
af et online sammenlignings hjemmeside, der 
hjalp brugerne med at spare penge på en række 
tjenester, herunder streaming, telekommunika-
tion og lån. 

Projektet var endnu et skridt i retningen af ud-
viklingen af Matchbanker, da Andreas med egne 
øjne kunne se behovet for en sammenligningst-
jeneste, der kunne hjælpe folk med at finde det 
rigtige lån og samtidig spare både tid og penge.

Dette bringer os frem til i dag.

Nu er Andreas Linde administrerende direktør for 
Matchbanker. Han har over syv års erfaring in-
denfor lånebranchen, og har skrevet og offentligg-
jort over 100 artikler relateret til det at låne penge. 

Hans arbejde indenfor online sammenligningssid-
er har givet ham en indgående forståelse for alt 
det praktiske omkring forbrugslån, hvilket har gjort 
ham til en af Danmarks førende autoriteter inden 
for branchen. Matchbanker og dets relaterede tje-
nester har til dato formidlet lån til over 100.000 til-
fredse kunder. I takt med at Matchbanker vokser, 
så håber Andreas på at blive i stand til at hjælpe 
endnu flere mennesker med at sikre forbrugslån, 
der passer til netop deres situation.



7 |   Hvorfor har du brug for en e-bog omkring forbrugslån?

HVORFOR HAR DU BRUG FOR EN 
E-BOG OMKRING FORBRUGSLÅN?

Tag bare historien om 55-årige Jimmy, der 
er en vaskeægte skrækeksempel på, hvad 
der kan ske, hvis man skulle ende med at 
lande i en negativ gældsspiral - alt sammen 
på grund af uheldige omstændigheder. 

Jimmy, der i skrivende stund er 
kontanthjælpsmodtager, arbejdede tidligere 
som elektriker og havde således en relativt 
sund månedlig indkomst. Men desværre 
fik en dominoeffekt af helbredsmæssige 
problemer, uheldige omstændigheder for 
Jimmy. Forhastede valg gjorde, at Jimmy i 
dag skylder mere end 120,000 kroner til en 
række låneudbydere.

Alt dette har desværre resulteret i at Jimmy 
er endt i bundløs gæld og blevet registreret 
i RKI, og udsigterne til at kunne forbedre 
hans nuværende økonomiske situation ser 
nu hårde ud.

Det er netop denne slags 
situationer, som vi håber at kunne 
hjælpe dig med at undgå, ved 
hjælp af denne e-bog.

Gæld er en af de ting, som vi selvfølgelig alle gerne vil undgå at stifte. Desværre er det en 
trist kendsgerning, at alt for mange mennesker ender med at blive efterladt med en enorm 
personlig gæld, ganske enkelt fordi de træffer de forkerte beslutninger i forbindelse med de 
typer af forbrugslån, som de ansøger om.

Vores erklærede mål er at levere en nyttig 
uddannelsesressource til alle de personer, 
der overvejer at optage et forbrugslån. I 
løbet af denne e-bog vil vi derfor fremhæve, 
hvad du især skal være på udkig efter, når 
du søger efter et lån, og hvilke faldgruber 
der ofte får folk til at tage de forkerte 
beslutninger, der ganske enkelt ikke passer 
til deres situation.

https://www.avisen.dk/jimmy-i-bundloes-gaeld-det-gik-galt-da-jeg-kom-paa-k_368472.aspx
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HVORFOR HAR DU BRUG FOR EN 
E-BOG OMKRING FORBRUGSLÅN?

Ifølge dokumentet Financial Literacy Around 
the World: Insights From The Standard & 
Poor’s Rating Services Global Financial 
Literacy Survey fra 2015, så varierer den 
samlede finansielle forståelse fra 71% til 
13% på landsplan. Dette betyder, at selv 
i de lande med de højeste niveauer af 
finansiel forståelse, så kæmper næsten en 
tredjedel af befolkningen med økonomiske 
vanskeligheder. I lande med lav finansiel 
forståelse, så er der tale om millioner af 
mennesker der oplever disse problemer.

Som det fremgår af det ovenståennde, så 
er mangel på finansiel forståelse således en 
global udfordring.

Selvom vi ikke hævder, at denne e-bog på

I sidste ende har du brug for at læse denne e-bog af følgende årsager:

At optage et forbrugslån er ensbetydende 
med, at du samtykker i at indgå i en 
økonomisk forpligtelse. Dine tilbageb-
etalinger vil f.eks. påvirke, hvordan du 
lægger dit budget og hvor mange penge 
du er i stand til at spare op. Denne e-bog 
vil vise dig hvordan lånebranchen funger-
er og hvad du skal være opmærksom på 
når du ansøger om et lån.

#1 – Du kommer til at 
lære mere om selve 
forbrugslånsbranchen

#2 – Forbedring af dine 
finansielle kompetencer

I følge Dansk kredit Råd blev der i 2017 
bevilliget 201.389 lån til danskerne, 
gennem online långivere. Det var en 
stigning på 24,78% fra året før. Ud fra 
dette kan vi konkludere at efterspørgslen 
på forbrugslån stiger i takt med at flere 
personer ser dem som en mulighed for at 
hjælpe dem, i de økonomiske situationer 
de står i. 

Hvis du læser denne e-bog, er du 
muligvis iblandt de personer der mener at 
et forbrugslån kan afhjælpe dig i den sit-
uation du står i. Ved at læse denne e-bog 
får du den viden du har brug for, så du 
fremadrettet kan navigere i verdenen af 
forbrugslån og sikre dig at du finder et lån 
der passer til din økonomiske situation. 

#3 - Du overvejer at tage 
et forbrugslån

egen hånd vil kunne løse problemet, så 
vil de følgende statistikker alligevel være 
et glimrende sted at starte. Ved at skabe 
denne e-bog, så ønsker vi at tilbyde 
læserne en uddannelsesressource, der vil 
hjælpe enhver læser med at få større finan-
sielle viden om forbrugslån. Forhåbentlig 
vil også du kunne bruge denne ressource 
til at udvikle en dybere forståelse af denne 
type lån, og dermed forhindre den slags 
uovervejede finansielle beslutninger, som 
har været til årsag til så mange problemer 
for så mange millioner mennesker.

https://gflec.org/wp-content/uploads/2015/11/3313-Finlit_Report_FINAL-5.11.16.pdf?x66755
https://gflec.org/wp-content/uploads/2015/11/3313-Finlit_Report_FINAL-5.11.16.pdf?x66755
https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/ERU/bilag/175/1888178.pdf
https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/ERU/bilag/175/1888178.pdf


HVAD VIL DU FINDE I DENNE 
E-BOG?
Det enkle svar på dette spørgsmål er, at du vil finde en omfattende guide til forbrugslån 
i denne e-bog. Vores mål er at uddanne dig om de forskellige aspekter, der kendetegner 
lånebranchen, så du bedre forstår hvad du skal være på udkig efter, og ikke mindst hvad du 
skal være på vagt over for, når du ansøger om et forbrugslån.

9 |   Hvad vil du finde i denne e-bog?

Nedenfor vil vi derfor give dig en 
mere omfattende oversigt over de 
emner, som vi vil dække i denne 
e-bog:
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Din guide til forbrugslån

Forbrugslån kan være en glimrende løsning 
til dig der har brug for et fleksibelt lån. Lånet 
kan hjælpe dig med at overvinde vanskel-
ige omstændigheder, investerer og endda 
skabe sundere økonomiske betingelser for 
dig og din familie. 

Du skal dog altid huske på, at forbrugslån 
ikke altid er den passende løsning til enhver 
økonomisk situation. Desuden er der ikke to 
forbrugslån, der er ens. Hvert eneste for-
brugslån vil komme med dets egne unikke 
betingelser, såvel som fordele og ulemper, 
som du selvfølgelig skal tage højde for. 

T R I N  1

Det er derfor utroligt vigtigt at du forstår, 
hvad du kaster dig ud i, før du underskriver 
en ny låneaftale.

I dette afsnit af bogen vil vi forklare lige 
præcis hvad forbrugslån går ud på, hvordan 
lånet fungerer, hvornår du bør overveje at 
ansøge om et, og måske vigtigst af alt, hvad 
du skal gøre for at sikre dig at du vælger det 
rigtige forbrugslån til dine behov.

LAD OS KOMME IGANG!

Matchbanker har hjulpet over 100.000 
mennesker med at ansøge om forbrugslån, 
og vi ved derfor hvor stressende 
denne proces kan være. Tag en dyb 
indånding så du er klar til alt det som 
ansøgningsprocessen kræver.

Når du så er færdig med at læse denne 
e-bog, så vil du have tilstrækkelig med 
viden om forbrugslån, til at kunne vurdere 
om du træffer den rigtige beslutning ved at 
ansøge det pågældende lån. 

Selv hvis du i sidste ende skulle beslutte dig 
for at det på nuværende tidspunkt ikke er 
det rette tidspunkt at optage et forbrugslån, 
så vil denne e-bog stadig fungere som 
et nyttigt referencepunkt at vende 
tilbage til, hvis du på et senere tidspunkt 
skulle beslutte dig for at ansøge om et 
forbrugslån.

Nu hvor du ved, hvem vi er og hvor vores 
ekspertise i branchen ligger, så vil vi nu 
dykke dybere ned i emnet om forbrugslån.
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Hvad er et forbrugslån?

Inden vi dykker nærmere ned i hvordan du 
kan finde et passende forbrugslån, så bør vi 
indledningsvist begynde med at definere hvad 
et forbrugslån egentlig er for en størrelse.

Et forbrugslån er et lån, som du ansøger 
om med det forbehold, at du har til hensigt 
at bruge pengene til et personligt formål. 
Som udgangspunkt vil du ikke kunne bruge 
et forbrugslån til erhvervsmæssige formål. I 
stedet anvendes et forbrugslån til at hjælpe 
dig med at betale for et eller andet, som du 
ønsker dig eller har brug for i dit privatliv.

Typisk giver disse lån dig mulighed for 
hurtig finansiering, fleksibilitet og tilbyder 
dig afbetalingsmuligheder på kort- eller 
mellemlang sigt. Der vil typisk også være 
tale om mindre beløb end andre typer for-
brugslån, såsom f.eks. et realkreditlån. På 
den anden side, så vil forbrugslån ofte have 
højere renter end de mere langsigtede lån 
der findes på markedet i dag.

Så hvilke grunde er der for at vælge et for-
brugslån? 

Der er flere grunde til at det kan være en 
god idé at vælge denne løsning. Det er 
det muligt at optage et forbrugslån uden at 
skulle stille sikkerhed for lånet. Det betyder, 
at du kan få adgang til pengene uden at 
dine aktiver behøver at komme i fare.

Derfor kan forbrugslån ofte være en nem 
og bekvem løsning, som blot kræver at du 
indtaster de relevante oplysninger direkte 
fra lænestolen.

T R I N  2

Når vi overvejer grundene til at optage et 
forbrugslån, så er vi i denne forbindelse også 
nødt til at overveje hvordan du rent faktisk 
planlægger at bruge pengene. Denne type 
lån kan f.eks. Hjælpe dig med at håndtere 
uventede udgifter som du ikke har me-
dregnet i dit budget. Det vigtigste punkt i 
denne sammenhæng er, at et forbrugslån 
tilbyder dig den nødvendige fleksibilitet og 
tilgængelighed, så det kan anvendes til en 
lang række forskellige formål.

Det er desuden også vigtigt at påpege, at et 
forbrugslån ikke er det samme som en per-
sonlig kassekredit. Når det kommer til et lån, 
så modtager du et fast beløb, der er i forve-
jen er aftalt mellem dig og din låneudbyder. I 
modsætning hertil er en personlig kassekred-
it et fast beløb, som et pengeinstitut stiller til 
rådighed for dig over en aftalt periode. 

Med en kassekredit betaler du kun renter 
baseret på det beløb, som du hæver. Du 
skal desuden også ofte betale yderligere 
gebyrer for at sikre dig, at din kassekredit 
forbliver tilgængelig for dig.

Du kan også få adgang til en række 
kvalitets forbrugslån på nettet, 
uden at du nogensinde behøver at 
sætte en fod indenfor i en bank.

https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/kassekredit
https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/kassekredit
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Hvad er et forbrugslån?
T R I N  2

Igen vil disse tal variere alt afhængigt 
af lånebeløbet og låneperioden. I dette 
eksempel er låneudbyderens gebyrer 
medregnet i beregningen af de årlige 
omkostninger i procent (ÅOP), hvilket vi 
vil forklare lidt nærmere om lidt. Når du 
beregner dine låneomkostninger ved hjælp 
af renten, så skal du nemlig inkludere 
eventuelle yderligere gebyrer særskilt.

Så lad os sige, at du låner 
100.000 kr. fra en låneudbyder med 
en ÅOP på 6%, og forpligter dig til 
at tilbagebetale lånet fordelt over 
tre år.

I dette eksempel kan du forvente at 
skulle betale 253 kr. om måneden, 
hvilket er lig med en samlet 
tilbagebetaling på 9.519 kr.

253 kr. x 36

9 519 kr

Forbrugslån fungerer således anderledes, 
da de giver dig et engangsbeløb, som du så 
skal tilbagebetale med renter fordelt over en 
bestemt periode.

Lad os tage et kig på et eksempel:

Når du optager et forbrugslån, så 
accepterer du at foretage månedlige 
tilbagebetalinger af de lånte penge. Udover 
at forpligte dig til at tilbagebetale det lånte 
beløb, så forpligter du dig også til at betale 
de aftalte rentegebyrer til låneudbyderen. 
Det præcise rentebeløb fastsættes på 
baggrund af den årlige rente i procent 
(ÅOP), der er knyttet til lånet.
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Hvordan fungerer et forbrugslån?
T R I N  3

Dette vil typisk indebære at låneud-
byderen tjekker din nuværende 
kreditvurdering, såvel som din nu-
værende økonomiske situation, for 
derved at sikre sig at du rent fak-
tisk er i stand til at håndtere dine 
tilbagebetalinger. 

Som du nok kan se, så er forbrugslån relativt 
enkle. Du låner ganske enkelt et beløb af 
en låneudbyder, hvorefter du accepterer at 
betale det lånte beløb tilbage over en aftalt 
periode. For at få adgang til disse penge, 
så skal du først indsende en ansøgning hos 
låneudbyderen, som enten kan være en 
bank, en online låneudbyder, en kreditforen-
ing eller en lignende finansiel institution.

Låneudbyderen vil nu tage et kig på din 
ansøgning for at afgøre om de vil låne dig 
penge. 

Hvis du bliver godkendt, så vil du nu mod-
tage du dine lånebetingelser og herefter 
afslutte din ansøgningen hos låneudbyderen.

Når denne proces er afsluttet, så vil låneud-
byderen frigive pengene til dig. Dette kan 
ske via flere metoder, herunder direkte ind-
betaling på din konto. Når du har modtaget 
pengene, så er du nu fri til at bruge dem 
som du måtte ønske det. Du vil nu samtidigt 
også forpligte dig til at begynde at foretage 
tilbagebetalinger baseret på de vilkår, som 
du har aftalt med låneudbyderen.

Hvis du af den ene eller anden grund skulle 
undlade at foretage dine tilbagebetalinger, 
og dermed misligholder dit forbrugslån, så 
kan du ende med at skade din fremtidige 
kreditvurdering. Desuden kan du også 
bringe den eventuelle sikkerhed, som du 
har stillet som sikkerhed for lånet, i fare.



Situation #3 – 
Nødsituationer
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Hvornår er det en god idé at vælge 
et forbrugslån?

Som nævnt tidligere er der flere grunde til at det kan være en god idé at vælge 
et forbrugslån. Det bør dog i denne forbindelse understreges, at disse typer lån 
ikke nødvendigvis er den bedste løsning til alle slags situationer.
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Du har i tiden før du valgte at optage et for-
brugslån muligvis påtaget dig andre former 
for gæld. Dette kunne f.eks. være, hvis du 
har optaget et kviklån. Visse låneudbydere 
tilbyder deres kunder øjeblikkelig adgang til 
penge, til gengæld for deres løsninger med 
tårnhøje renter. 
Mange mennesker anvender et samlelån 
som et måde at samle disse typer gæld til 
et enkelt samlet lån, med en lavere rente. 
På denne måde forenkler de deres tilbageb-
etalinger, og ender med at betale færre 
penge i renter.
På samme måde kan du vælge at refinan-
siere dine lån for at tilbagebetale en gæld 
med en lavere rente fuldt ud. Her skal kon-
solidering forstås som, at du kommer til at 
betale færre renter for det samme beløb af 
lånte penge. Forskellen er blot at du samler 
alle dine lån ét sted, i stedet for at have alle 
dine lån flere forskellige steder. 

Situation #1 - 
Konsolidering af gæld

Et forbrugslån kan også ofte være en 
nem og bekvem løsning for dem der 
ønsker at renovere deres hjem, men som 
ikke har tilstrækkeligt med egenkapital til

Situation #2 - Bolig og 
renovering

at finansiere renoveringen. 
I denne situation kan du bruge lånet til to 
formål:
1. Til at skabe en bedre boligsituation for 

dig og din familie.
2. Til at tilføje ekstra værdi til din bolig.

Det er især den sidstnævnte situation, 
der kan vise sig at være særdeles 
fordelagtig. Ved at bruge lånet til at 
forøge værdien på din ejendom, så 
investerer du i princippet de penge du 
låner i ejendommen, så du kan tjene flere 
penge i fremtiden. 

Livet kan nogen gange overrumple folk og 
skabe nødsituationer, hvor der er behov for 
hurtig adgang til penge, for at hjælpe dem 
med at håndtere et kortvarigt problem. Din 
bil kunne f.eks. bryde sammen, så du ikke 
kan komme på arbejde. Et forbrugslån kan 
hjælpe dig med at reparere din bil og sikre, 
at du ikke går glip af for meget arbejdstid.

Nogle bruger også forbrugslån til at betale 
dyre lægeregninger, forfaldne regninger og 
andre uventede udgifter. I disse situationer 
er et forbrugslån ofte en meget mere 
attraktiv løsning end andre tilgængelige 
alternativer, såsom f.eks. kviklån. 
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Hvornår er det en god idé at vælge 
et forbrugslån? 
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Mange forbrugsvarer sælges til en 
uoverkommelig priser, som kan gøre 
det vanskeligt at købe dem uden 
lidt økonomisk hjælp. Dette gælder 
f.eks. senge, smykker og bolig- og 
køkkenudstyr. Hvis du f.eks. ikke har 
penge på kontoen til at betale for disse 
varer, så kan et forbrugslån gøre det 
muligt for dig.

I visse tilfælde kan det være billigere at 
betale for disse varer med et forbrugslån 
end at bruge andre former for kredit. Du 
kan måske endda finde et forbrugslån 
med en lavere rente, hvilket naturligvis 
blot vil reducere det beløb, som du 
ender med at skulle betale. Desuden 
får du pengene med det samme, og en 
stor grad af fleksibilitet med hensyn til, 
hvordan du vælger at spendere dem.

Det kunne også være værd at overveje, 
om du nu virkelig har brug for den vare, 
som du overvejer at tage et lån til.

Situation #4 – 
Forbrugsvarer

Du vil typisk have adgang til et billån, når 
du køber et køretøj. Disse lån er specifikt 
knyttet til bilkøbet, hvilket betyder at 
pengene ikke kan bruges til andre formål. 
Dog skal der typisk stilles en eller anden 
form for sikkerhed for at sikre billånet, 
hvilket ofte bliver det køretøj som du køber. 
Hvis du hellere vil undgå denne situation, så 
kan et forbrugslån være et et godt alternativ.

Du kan også bruge forbrugslån til at 
købe køretøjer udenom de traditionelle 
bilforhandlere. Et forbrugslån kan f.eks. 
finansiere en privat bilhandel, så du kan 
betale for bilen med et engangsbeløb, 
hvorefter dine tilbagebetalinger nu foretages 
til din låneudbyder.

Dette er blot nogle af de situationer, hvor 
det kan være en god løsning at ansøge 
om et forbrugslån. Der findes dog også 
andre løsninger, hvilket betyder at du skal 
overveje din situation og dit behov for et lån 
nøje, inden du ansøger om et lån.

Nu har vi i løbet af dette kapitel talrige 
gange talt om at stille sikkerhed. Lad os 
derfor undersøge, hvad dette koncept rent 
faktisk går ud på, og hvad det betyder i 
forbindelse med et forbrugslån.

Situation #5 - 
Finansiering af bil

Kviklån kan nemlig nogen gange have 
renter på helt op til 35%. Forbrugslån giver 
folk en lignende løsning, samtidig med at 
de placerer låntageren i en langt sundere 
økonomisk situation.

På Matchbanker har vi ikke renter på vores 
forbrugslån, som overstiger 25%.

Husk at forbrugslån sætter dig i gæld i 
en længere periode. Nogle gange kan 
et mere sparsommeligt budget eller en 
billigere vare måske være den klogeste 
løsning.

https://www.regeringen.dk/nyheder/2020/nu-er-dyre-kviklaan-forbudt/
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Hvad er forskellen mellem lån med- 
og uden sikkerhed?

For at kunne besvare dette spørgsmål, så 
skal vi først forstå hvad sikkerhed i et lån er, 
og hvilken rolle den spiller som et redskab 
til at låne penge.

Sikkerhed henviser til ethvert aktiv, som 
du kan tilbyde en låneudbyder som 
sikkerhed for det lån som du ansøger om. 
Det klassiske eksempel kan hentes fra 
en ansøgning om et realkreditlån. I dette 
tilfælde vil det hus som man køber, også 
fungere som sikkerhed for lånet. Hvis 
man misligholder sine tilbagebetalinger på 
dit realkreditlån, så kan din låneudbyder 
indkræve ejendommen som sikkerhed. 
Låneudbyderen vil så sandsynligvis sælge 
ejendommen videre, for at få de penge 
tilbage som blev mistet i form af den 
misligholdte gæld.

Hvis lånet kræver at man stiller sikkerhed, 
så findes der heldigvis mange typer aktiver, 
som du kan bruge som sikkerhed. Disse 
omfatter følgende:
• Biler
• Både
• Ejendomme
• Andre værdifulde aktiver

Det vigtigste er at du besidder et aktiv 
af en vis værdi, som en låneudbyder 
efterfølgende kan gøre krav på, hvis du 
skulle misligholde dit lån. Det er også 
vigtigt at bemærke, at visse aktiver måske 
ikke vil kunne blive taget i betragtning som 
sikkerhed. Mange låneudbydere vil f.eks. 
ikke acceptere midler, som du har indsat på 
en pensionskonto, som sikkerhed.
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Et lån med sikkerhed er derfor et lån, 
hvor du tilbyder et aktiv som sikkerhed 
for lånet. Med dette i baghovedet, hvad 
er så forskellen på denne type lån og et 
forbrugslån uden sikkerhed så?

Svaret på dette spørgsmål er enkelt:

I stedet vælger låneudbyderen at låne dig 
penge efter at have foretaget en nøjere 
vurdering, hvor de har afgjort at du er egnet 
som låntager.

Disse typer lån kaldes ofte for lån uden 
sikkerhed, og de giver dig et par fordele i 
sammenligning med lån med sikkerhed.

Disse omfatter følgende:
  En enkel ansøgningsproces, idet mange 

af de virksomheder, der tilbyder lån uden 
sikkerhed, opererer online. Du vil kunne 
foretage din ansøgning uden at forlade 
dit hjem.

  Du vil ikke risikere at miste nogle af 
dine aktiver eller personlige ejendele. 
Låneudbyderen påtager sig derfor en 
stor del af risikoen i forbindelse med et 
personligt lån uden sikkerhed, hvilket 
også gør at renten er højere her, end ved 
et lån med sikkerhed.

Et forbrugslån er altid uden 
sikkerhed, og kræver ikke at du 
tilbyder nogen af dine aktiver som 
sikkerhed for lånet. 
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Hvad er forskellen mellem lån med- 
og uden sikkerhed?

Desværre er det ikke udelukkende fordele, 
der er forbundet med disse typer lån. Der 
er nemlig også nogle ulemper, som du skal 
være opmærksom på, før du ansøger om et 
lån uden sikkerhed:

 – Afhængigt af lånetypen, så kan 
låneudbyderne vælge ikke at låne dig 
så store beløbt, hvis du ikke kan stille 
en eller anden form for sikkerhed. 
Dette vil i de fleste tilfælde afhænge 
af din kreditvurdering. Hvis du har en 
høj kreditscore, så vil du ikke komme 
til at opleve nogen lånegrænser. Hvis 
din kreditscore til gengæld er lav, så vil 
låneudbyderen i stedet udvise større 
forsigtighed. 

 – Rentesatserne for et forbrugslån kan 
variere fra 3% til 35%. Du vil generelt 
opleve, at et forbrugslån har en højere 
ÅOP, eller rentesats, end et tilsvarende 
lån med sikkerhedsstillelse. Dette 
skyldes naturligvis, at lånet ikke har 
nogen sikkerhed knyttet til det. 
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Kort sagt er det nemmere at ansøge 
om et lån uden sikkerhed. Du vil dog 
muligvis ikke være i stand til at låne 
nær så mange penge. Desuden vil du 
sandsynligvis komme til at betale en 
højere rente, hvilket betyder at dine 
tilbagebetalinger for denne type lån 
bliver større end et tilsvarende lån, 
hvor der stilles sikkerhed.

Som det er tilfældet med enhver 
beslutning om et forbrugslån, så skal 
du altid overveje dine omstændigheder 
og din evne til at tilbagebetale 
lånet nøje, før du forpligter dig til et 
forbrugslån uden sikkerhed.

https://www.forbrug.dk/raad-og-rettigheder/penge-og-oekonomi/forbrugslaan/


#1 - Overvej hvorfor du har 
brug for et forbrugslån
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Sådan vurderer du de forskellige 
forbrugslån

Med så mange muligheder at vælge imellem, 
så kan det være vanskeligt at vælge det bed-
ste forbrugslån til netop din situation.

Skal du gå efter det billigste forbrugslån? 
Måske vil det lån, der tilbyder flere funktion-
er eller mere fleksibilitet det rigtige for dig? 
Dette er spørgsmål som du kun vil være i 
stand til at besvare efter at have foretaget 
en grundig vurdering af alle de tilbudte lån. 
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Har du virkelig brug for det forbrugslån, som 
du ansøger om?

Dette er et vigtigt spørgsmål at stille sig 
selv, idet rigtigt mange mennesker ender 
med at komme i gæld, fordi de ansøger om 
et eller flere lån, uden at være helt klar over 
hvad de egentlig har tænkt sig at bruge 
de lånte penge til. Du bør derfor altid gøre 
dig nogle grundige overvejelser i forvejen, 
inden du optager et nyt lån.

Du bør som tommelfingerregel derfor aldrig 
acceptere et tilbud om et forbrugslån, før 
du ved lige præcis hvad du planlægger 
at bruge pengene til. Når du har lånte 
penge stående på din bankkonto uden 
noget formål, så stiger fristelsen til 
letsindigt forbrug naturligvis også, hvilket 
kan resultere i at du ender med at skulle 
tilbagebetale et lån, der i sidste ende ikke 
har forbedret dine forhold den mindste 
smule.

Nu hvor du forstår nogle af de grundlæg-
gende aspekter i forbindelse med forbrug-
slån, så er det nu på tide at undersøge 
hvilke trin du skal følge, når du vurderer et 
bestemt lånetilbud.

Ved at følge disse trin, så kan du sikre dig 
at du accepterer et lån, der passer til din 
økonomiske situation.

Følg således denne tjekliste, når du skal 
vurdere et tilbud om et forbrugslån.

Hvis du ikke har en klar idé om 
dette bør du genoverveje hvorvidt 
du har brug for pengene, før du 
ansøger om lånet. 

Tidligere talte vi om hvilke situationer man 
havde brug for forbrugslån. Hvis du er i en 
af de situationer, eller en lignende situation, 
har du muligvis en klar idé om hvad lånet 
skal bruges til.



#2 - Tjek renten
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Sådan vurderer du de forskellige 
forbrugslån

Hvis du er fast besluttet på at finde et lån, så skal du først og fremmest være i stand til at 
kunne vurdere omkostningerne forbundet med et lån. Lånets rente fortæller dig de omkost-
ninger, som du skal betale til låneudbyderen for at optage lånet. Dette bør ikke forveksles 
med lånets ÅOP eller årlige omkostninger i procent. Denne årlige årlige rente inkluderer rent-
en plus eventuelle gebyrer i forbindelse med lånet og giver dig en procentdel, der fortæller 
dig, hvor meget du vil komme til at betale for lånet i alt.
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Hvorfor er ÅOP så vigtigt?
ÅOP fortæller dig, hvor meget dit lån vil 
komme til at koste dig samlet set, i procent. 
ÅOP dækker over de renter, punkter og 
gebyrer, som låneudbyderen opkræver, og 
omdanner dem til en årlig procentsats, der 
har til formål at give et mere præcist billede 
af lånets reelle omkostninger. 

Hvad er forskellen mellem en fast eller 
variabel rente?
En fast rente forbliver den samme i en 
bestemt periode. En variabel rente vil 
til gengæld ændre sig alt afhængigt af 
markedssituationen på det pågældende 
tidspunkt. Faste renter giver dig således 
mere stabilitet. Variable renter kan dog 
give dig mulighed for at få adgang til lavere 
renter, afhængigt af hvad der sker på den 
økonomiske front.

Når du undersøger renten på et 
potentielt lån, så skal du derfor 
være sikker på at vide om renten 
vil ændre sig i løbet af lånets 
løbetid eller ej.

Er rentesatsen en del af et 
velkomsttilbud?
Visse låneudbydere tilbyder ekstremt lave 
rentesatser for at tiltrække flere kunder. 
Disse satser fungerer som en gulerod, der 
har til formål at lokke folk til at tilmelde sig. 
Rentesatsen kan dog efterfølgende vende 
tilbage til en mere standardrente efter et 
vist antal måneder, hvilket kan føre til, at 
låntagerne kommer til at betale mere end 
de oprindeligt havde forventet.



#3 - Tjek de årlige omkostninger i procent og yderligere gebyrer
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Sådan vurderer du de forskellige 
forbrugslån

Udover renten kan din låneudbyder 
desuden opkræve yderligere geb-
yrer, som kan forøge omkostnin-
gerne forbundet med lånet. Det er 
disse ekstra gebyrer, som ÅOP er 
beregnet til at tage højde for.  

Hvad fortæller ÅOP dig?
Det er kun en fordel at have et for-
brugslån med lav rente, hvis du ikke 
skal betale tårnhøje gebyrer for at få 
adgang til det. Visse låneudbydere 
vil opkræve store gebyrer for derved 
at kompensere for deres lavere 
renter, og nogle af disse gebyrer er 
potentielt så store, at de kommer til 
at annullere den lave rente.

Det er her, at er vigtigt at du tager et 
grundigt kig på lånets ÅOP.

ÅOP inkorporerer samtlige omkost-
ninger forbundet med lånet i én 
samlet procentdel, så du er i stand til 
at se de reelle omkostninger forbun-
det med lånet. Takket være ÅOP 
kan du nemt beregne om et lån med 
lav rente vil komme til at koste dig 
mere på grund af låneudbyderens 
ekstra gebyrer. Dette kan muligvis få 
dig til at kaste dit blik i retning af et 
lån med en lidt højere rente, som vil 
spare dig flere penge over tid. 

Det er dog stadig værd at vide, hvad 
disse gebyrer kan være, så du kan 
tage højde for dem i dine overvejels-
er.
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Et oprettelsesgebyr - Det dæk-
ker over et beløb, som du betaler 
låneudbyderen på forhånd før lånet 
udbetales. Vær på udkig efter en 
låneudbyder, der klart og tydeligt 
fortæller dig om et sådant gebyr find-
es, og hvis det gør, hvor meget det 
koster. Det er dog ikke alle låneudby-
dere, der vil opkræve dette gebyr. 

De to vigtigste gebyrer, som du skal 
holde øje med er:

Pointen med alt dette er at sørge for, at du altid 
læser det med småt i et potentielt lånetilbud, så 
du ved lige præcis hvor meget du kommer til at 
betale. Et forbrugslån med lav rente er muligvis 
ikke det bedste forbrugslån derude, hvis gebyrerne 
er så høje, at de rentebaserede besparelser 
annulleres. Det er derfor vigtigt, at du altid husker 
at sammenligne de forskellige ÅOP-satser og at 
gennemgå de ekstra gebyrer nøje.

Et straf gebyr - Det kan forekomme 
ved en førtidig tilbagebetaling, som er 
et gebyr der opkræves, hvis du til-
bagebetaler dit personlige lån tidligere 
end aftalt. Låneudbyderne opkræver 
dette gebyr, fordi de tjener deres 
penge på renter. Hvis du tilbagebetal-
er lånet før løbetiden er udløbet, så 
vil låneudbyderen tjene færre penge 
via de renter, der er tilknyttet til lånet. 
Derfor opkræves dette gebyr som en 
måde for låneudbyderen at sikre sig, 
at de stadig opnår en fortjeneste.



#4 - Er det nemt at tilbagebetale lånet?

21 |   Trin 6: Sådan vurderer du de forskellige forbrugslån

Sådan vurderer du de forskellige 
forbrugslån

Dette er et vigtigt spørgsmål at 
stille sig selv, da en kompliceret 
tilbagebetalingsproces nemlig kan føre til 
problemer senere hen. For eksempel kan 
du ved et uheld komme til at glemme at 
betale, hvilket kan ende med at beskadige 
din kreditscore, også selvom du rent faktisk 
har de pengene til at betale dine afdrag. 
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I Danmark er det forholdsvis nemt at 
tilbagebetale et lån, hvis du tilmelder dig 
PBS. Der igennem vil dine månedlige 
betalninger ske automatisk og du er dermed 
sikret at overholde din afbetalingsplan, uden 
at skulle tænke meget over det. 



#5 – Undersøg låneudbyderen
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Find anmeldelser af 
låneudbyderen på nettet.

Der findes mange platforme 
der er dedikeret til at hoste 
denne type anmeldelser, 
så som Trustpilot. Disse 
anmeldelser giver dig 
direkte feedback fra 
virkelige kunder, der alle 
har lånt penge fra den 
långiver som du overvejer.

Her er et par ting du kan gøre for at sikre dig, at kommer 
til at acceptere et lån fra en låneudbyder, der rent faktisk 
opfylder dine specifikke behov:

Målet er her at finde så mange oplysninger som muligt, der vil bevise at virksomheden rent 
faktisk er en legitim låneudbyder.

Tag et kig på udbyderens 
sociale medie profiler.

Hold øje med hvad 
potentielle kunder har 
skrevet på disse, for at få 
et indblik i deres oplevelse 
med låneudbyderen. 

Undersøg 
låneudbyderens 
legitimationsoplysninger 
som virksomhed.

Du kan f.eks. prøve at 
finde ud af, hvor længe 
virksomheden har været i 
branchen, og hvor godt de 
har betjent deres kunder 
inden indenfor deres 
specifikke område. 

Alt for mange mennesker fokuserer på hvordan de forskellige låneudbydere vurderer poten-
tielle låntagere under ansøgningsprocessen. Men at ansøge om et lån er også en mulighed 
for dig, til at vurdere din potentielle låneudbyder. Du ønsker jo trods alt ikke at blive stavns-
bundet til låneudbydere, der ikke er i stand til at holde hvad de lover eller er i stand til at 
levere det serviceniveau, som du ønsker.

Sørg derfor for at kigge din potentielle låneudbyder efter i sømmene før du skriver under på 
en lånekontrakt. 



#6 - Gennemgå tallene 
gennem en låneberegner

#7 – Lån med eller uden 
sikkerhed
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Visse lånetilbud kan nogle gange indeholde 
en masse kompliceret jargon, hvilket kan 
gøre det vanskeligt præcist at bedømme 
hvor meget du skal tilbagebetale og 
over hvilken periode. Denne alt for 
almindelige forvirring kan i værste fald føre 
til problemer med at lægge et realistisk 
budget og forsinkede tilbagebetalinger, så 
vi anbefaler derfor at du beregner tallene 
med en låneberegner, før du accepterer et 
lånetilbud.

En god låneberegner vil kunne hjælpe 
dig med at se præcis hvor mange penge 
din låneudbyder forventer at du skal 
tilbagebetale hver eneste måned. Du kan 
også bruge en låneberegner til at forudse 
den effekt, som en variabel rente kan 
have på dit lån. Dette vil sikre at du altid er 
forberedt på at betale dine afdrag.

T R I N  6

Vi har tidligere diskuteret nogle af fordelene 
og ulemperne forbundet med lån med 
og uden sikkerhed. Når du vurderer et 
specifikt lånetilbud, så skal du overveje den 
rolle som sikkerheden spiller. Er du villig 
til at tilbyde låneudbyderen et aktiv som 
sikkerhed for dit lån? Hvis dette ikke er 
tilfældet, er du så okay med at betale højere 
renter i stedet?

Hvis et lån kræver at du stiller sikkerhed, 
er du så tilfreds med værdien af det aktiv, 
som långiveren ønsker at du stiller som 
sikkerhed for lånet?

Spørgsmålet om sikkerhed hænger også 
direkte sammen med kilden til dit lån. Hvis 
du låner fra en traditionel bank, så er der 
større sandsynlighed for at du vil blive 
bedt om at stille sikkerhed end hos online 
låneudbydere. Hvis du til gengæld låner fra 
en online låneudbyder, såsom dem du kan 
finde på Matchbanker, så kan du finde et 
lån uden sikkerhed. 

Så spørgsmålet om at stille sikkerhed 
kommer i sidste ende til at handle om, 
hvilken type låneudbyder du foretrækker at 
bruge, og ikke mindst hvor mange penge du 
ønsker at låne.

Ved at følge denne tjekliste kan du vurdere dine forskellige tilbud for 
at sikre dig, at du får det bedst mulige lån til dine behov og situation 
og samtidig vide hvilket lån der er bedst for dig. 

I det følgende afsnit vil vi gennemgå de specifikke fordele og ulemper 
der er ved et forbrugslån.
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  Forbrugslån har en tendens til at 
være mere fleksible end andre typer 
lån. Når du først har pengene på 
din konto, så kan du bruge dem til 
ethvert formål.

  Når du optager et forbrugslån og 
betaler det tilbage med tiden, så 
forbedres din kreditscore sig. Så 
hvis du ønsker at tage et lån på et 
senere tidspunkt, så vil du kunne få 
endnu bedre betingelser, grundet 
din nu højere kreditscore.

 – Renten er hæjere ved et 
forbrugslån, da det altid vil være 
uden sikkerhed. Dermed vil man 
kunne åbne bedre renter med 
eksempelvis et realkreditlån, hvor 
man stiller sikkerhed i sin bolig.  

 – Mange låneudbydere vil ikke 
tillade dig at foretage en for tidlig 
tilbagebetaling på et forbrugslån, 
hvilket nu vil binde dig til en 
langsigtet forpligtelse baseret på de 
aftalte vilkår. De låneudbydere der 
tillader førtidig tilbagebetaling, vil 
typisk opkræve et yderligere gebyr 
for dette.

Hvad er egentlig fordelene og ulemperne ved et forbrugslån?

Dette er et vigtigt spørgsmål at stille sig selv, idet et forbrugslån ikke er en magisk 
universalløsning til ethvert økonomisk problem. På samme måde som enhver anden type 
lån, så er der fordele og ulemper forbundet med forbrugslån, som du er nødt til at overveje 
før du ansøger. 

ULEMPERNE VED 
FORBRUGSLÅN

FORDELENE VED 
FORBRUGSLÅN

Den følgende tabel beskriver de 
vigtigste fordele og ulemper, som du 
bør overveje:



I sidste ende er det op til dig at opveje fordelene og ulemperne ved 
et forbrugslån. Vær derfor sikker på, at et forbrugslån er det rigtige 
valg i forhold til dine omstændigheder.
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  Selvom forbrugslån ikke giver dig 
de lavest mulige renter, så kan de 
dog tilbyde dig bedre renter end 
f.eks. kviklån. Du vil også opdage, 
at du muligvis kan få en endnu 
lavere rente, hvis du har en god 
kredithistorik.

  De fleste online låneudbydere 
tilbyder lån uden behov for at stille 
sikkerhed. Dette betyder, at du ikke 
behøver at risikere nogen af dine 
aktiver for at låne penge.

 – Hvis du ikke betaler dit forbrugslån 
tilbage, så kan dette beskadige din 
kreditværdighed utroligt meget, og 
have en negativ indvirkning på din 
økonomiske situation. 

 – Du betaler typisk højere månedlige 
afdrag på et forbrugslån end 
på andre former for privat lån. 
De højere månedlige afdrag 
skyldes både at renten er højere 
og at forbrugslån typisk skal 
tilbagebetales på 1 - 6 år.

 – Forbrugslån kan være en måde 
at stifte unødig gæld på. Hvis du 
ikke har et defineret formål med 
pengene, så kan du risikere at skulle 
tilbagebetale et lån, som i sidste 
ende ikke har hjulpet dig på nogen 
som helst måde. Hvis formålet med 
lånet ikke er absolut nødvendigt, 
så kunne det være en god idé at 
overveje andre muligheder. 

ULEMPERNE VED 
FORBRUGSLÅN

FORDELENE VED 
FORBRUGSLÅN

Fordelene og ulemperne ved et 
forbrugslån
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Hvis dit lån har ekstra omkostninger, så skal 
du naturligvis kende til dem. I visse tilfælde 
kan disse gebyrer tilføje adskillige tusinde 
kroner til lånets samlede omkostninger, 
hvilket kan føre til at de fordele du får fra en 
lavere rente bliver annulleret.

Undersøg derfor om din låneaftale nævner:
• Oprettelsesgebyrer
• Strafgebyrer
• Ansøgningsgebyrer

Udover dette bør du undersøge om din 
låneudbyder opkræver eventuelle gebyrer, 
udover de renter du betaler.

Låneudbydere er i de fleste lande bundet af 
en række regler og bestemmelser om hvad 
de har lov til at gøre med de oplysninger, 
som de indsamler om deres kunder. 
Desværre er det ikke alle låneudbydere, der 
tager deres datastyrings procedurer nær så 
alvorligt som de burde. 

Heldigvis vil du ikke støde på dette problem 
thos nogen af de låneudbydere du finder på 
Matchbanker. 

Et forbrugslån kan i visse tilfælde løse nogle af de økonomiske behov eller problemer, 
som du til tider kan opleve. Men som det fremgår i det sidste afsnit af e-bogen, så bør et 
forbrugslån aldrig betragtes som en nem løsning på dine økonomiske problemer. Udover de 
generelle ulemper, som vi allerede har fremhævet, så er der nogle andre faldgruber, som du 
skal sørge for at undgå når du ansøger om dit forbrugslån. Disse omfatter følgende:

1 Du kender ikke de ekstra 
omkostninger

2 Bekymringer i forbindelse med at 
beskytte dit privatliv

Vi har kun låneudbydere, som overholder 
alle lovene omkring sikker opbevaring af 
data, på vores platform. Dermed kan du 
vide dig sikker i, at de låjneudbydere du 
finder på Matchbanker, er sikre at bruge.

Pointen med alt dette er, at dine personlige 
oplysninger er et centralt spørgsmål, når det 
handler om at låne penge.

Før du skriver under på en låne-
kontrakt, så skal du derfor først 
undersøge din låneudbyder for at 
sikre dig, at der er tale om en tro-
værdig låneudbyder.
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Det kan i visse tilfælde være en god idé 
at ansøge om flere lån på samme tid. 
Dette giver dig nemlig mulighed for at 
tage et kig på adskillige tilbud på én gang, 
hvilket er med til at gøre det nemmere 
at sammenligne dem indbyrdes. I sidste 
ende kan denne fremgangmåde føre til, 
at du nemmere vil kunne finde det bedste 
personlige lån til netop dine behov.

Dog skal du passe på med at ansøge om 
flere lån hver måned, da det kan have en 
negativ indvirkning på din kreditscore.

Hvorfor?

Problemet med denne fremgangsmåde er 
nemlig, at hver eneste gang en låneudbyder 
undersøger en af dine ansøgninger, så vil 
der samtidigt blive stillet spørgsmål til din 
kredithistorik. Hver af disse forespørgsler, 
samt de ansøgninger de er knyttet til, bliver 
nemlig registreret i din kreditrapport. 

Dette er ikke et problem, hvis du ansøger 
om flere lån samtidigt med længere 
mellemrum. Men hvis du til gengæld gør 
dette adskillige gange i løbet af en kort 
periode, så forvandles dette til et rødt flag, 
som i værste fald kan ende med at påvirke 
din kreditscore.

Så du behøver ikke være bange for at 
ansøge om flere lån på én gang. Du skal 
blot lade være med at gøre det alt for 
regelmæssigt.

4
Hvis du ansøger om adskillige 
lån flere gange, indenfor en kort 
periode

Du har brug for at lægge en plan for 
at sikre dig, at du rent faktisk vil være i 
stand til at kunne betale dine forbrugslån 
tilbage til tiden. Desværre døjer mange 
mennesker med at lave et budget over 
deres tilbagebetalinger, hvilket kan føre til 
forsinkede betalinger, uønskede gebyrer og 
potentiel misligholdelse af lånet.

Når du laver dit budget, så skal du derfor 
overveje følgende:

• Vil lånet resultere i at du bruger mere 
end din indkomst, når det kombineres 
med alle dine andre faste udgifter? Hvis 
dette er tilfældet, så kunne det være 
værd at vente med at optage et lån 
eller muligvis anvende et samlelån til at 
konsolidere din øvrige gæld.

• Vurdér hvilke af dine udgifter der er de 
væsentligste, og hvilke der er knap så 
vigtige. På denne måde vil du bedre 
kunne vurdere om du rent faktisk vil 
være i stand til at frigøre penge til dine 
tilbagebetalinger på dit forbrugslån ved 
at skære ned på dine knap så væsentlige 
indkøb.

• Hvis din låneudbyder giver dig 
mulighed for at foretage førtidige 
tilbagebetalinger uden at opkræve ekstra 
gebyrer, så kunne du også overveje at 
inkorporere trinvise beløbsstigninger i 
tilbagebetalingerne i dit budget. Hvis 
du er i stand til at forøge det beløb du 
betaler tilbage hver tredje eller fjerde 
måned, så vil du kunne betale lånets 
hovedstol hurtigere tilbage.

3 Du undlader at lave et budget

https://worldscholarshipforum.com/da/rigdom/hvad-er-en-god-kredit-score/
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Dette er endnu engang en tilgang, der på 
overfladen forekommer ganske logisk. 
Du kan f.eks. argumentere for, at det at 
låne mere end du har brug for vil give dig 
mulighed for at lægge nogle penge til side. 

Vær forsigtig med at acceptere denne slags 
tilbud.

5 Hvis du låner mere end du rent 
faktisk har brug for

Her tænker vi især på dine rentebetalin-
ger. Ved at ansøge om et større lån, så 
binder du dig også til at betale flere rent-
er til din låneudbyder. I sidste ende fører 
denne fremgangsmåde til at du spilder 
en masse penge på tilbagebetalinger, for 
det privilegium at kunne holde på penge, 
som du ikke har noget decideret formål 
med.

Du bør aldrig acceptere et 
forbrugslån, der tilbyder dig flere 
penge end du har brug for.
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Nu hvor du ved hvilke faldgruber du skal undgå, så vil vi nu fokusere på hvad du kan 
gøre for at forøge dine chancer, for at finde det bedst mulige lån, som både passer til 
din økonomi og dine økonomiske behov. Hvert eneste af disse tips er skræddersyet 
til at kunne hjælpe dig med at finde det bedste og mest passende lån.

Hvis du accepterer det første og bedste 
tilbud om et forbrugslån, så kan du risikere 
at binde dig til et lån med dårlige vilkår. Som 
beskrevet i begyndelsen af denne e-bog, så 
findes der hundredvis af forbrugslån derude. 

Det kan føre til en række forskellige komp-
likationer at gennemføre en ansøgning, hvis 
du ikke har styr på din nuværende økonomi. 
Når du ansøger om et lån online, er det ved 
brug af NemID. Dermed skal du ikke finde 
samtlige papirer frem når du skal ansøge, 
men det er stadig godt at kende til din økon-
omiske situation før du ansøger.

Tip #1 - Gå din økonomi efter i sømmene før du ansøger

Tip #2 - Sammenlign dine lånemuligheder

En af de nemmeste måder at gøre dette på, 
er ved at bruge en sammenligningstjeneste, 
såsom Matchbanker, der gør det muligt 
hurtigt at tjekke de tilgængelige lån. Hvis 
du vælger at gøre arbejdet manuelt, så skal 
du i stedet sørge for at anvende de tidligere 
nævnte trin til at vurdere de forskellige 
lånetilbud, når du sammenligner potentielle 
lån.

Du er derfor nødt til at 
sammenligne de forskellige lån for 
at sikre dig, at du får det bedste 
forbrugslån til netop din situation.

Har du en forholdsvis sund økonomi, bør du 
også have en god kreditscore og dermed vil 
du formegentlig blive godkendt til et lån. Har 
du derimod en mindre god økonomi, kan du 
risikerer at blive afvist til lånet. Derfor er det 
en god idé at se på din økonomi inden du 
ansøger om et lån.
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Når du har fundet det bedst mulige 
lån, så skal det nu handle om selve 
ansøgningsprocessen. Det er ikke en 
selvfølge, at du vil blive accepteret til 
samtlige lån som du ansøger om, men ved 
at være grundig, forbedre du dine chancer. 

Det er hurtigt at ansøge om et forbrugslån 
online, da det foregår ved brug af NemID. 
Dog skal du være grundig med at indtaste 
dine oplysninger, da stavefejl og eventuelle 
andre fejl kan tage tid at rette.

Alle låneudbydere vil bede dig om  at 
vedhæfte dokumentation, som de kan bruge 
til at bevise, at du er den du giver dig ud for 
at være, og ikke mindst om du nu er i stand 
til at tilbagebetale det lån, som du ansøger 
om. Den præcise dokumentation som en 
lånudbyder beder dig om kan dog variere.

Ikke desto mindre, så vil din låneudbyder 
muligvis bede om de følgende dokumenter:
• Bevis på din indentitet, såsom kørekort 

eller pas.
• Løn og indkomst - I Danmark sker dette 

dog automatisk, når du underskriver med 
NemID. 

• Bevis for din nuværende adresse.

Hvis du ikke leverer den relevante 
dokumentation, så kan dette føre til 
forsinkelser i ansøgningsprocessen.

Tip #3 – Nøjagtighed er alfa 
omega, når du ansøger om et lån

Tip #4 – Vedhæft de korrekte 
dokumenter

Hvis du regelmæssigt skifter job, kan det 
resultere i at visse låneudbydere vælger 
at afvise din ansøgning. Nogle af disse 
vil muligvis vurdere at din omskiftelige 
jobhistorik udgør en sikkerhedsrisiko, hvilket 
kunne være et tegn på at du måske ikke vil 
være i stand til at tilbagebetale dit lån.

Uanset om dette er en korrekt vurdering 
eller ej, så er det stadig noget du skal være 
bevidst om. Det er i denne forbindelse 
også værd at bemærke, at de forskellige 
låneudbydere vil vurdere risikoen forskelligt, 
og efter deres egne kriterier. 

Sidst men ikke mindst, så bør det også 
bemærkes at freelancere og selvstændige 
kan stå overfor flere udfordringer, når de 
ansøger om et forbrugslån. Hvis du hører til 
denne gruppe, så skal du nok forberede dig 
på en mere dybtgående undersøgelse af 
din økonomi.

Tip #5 – Det hjælper at have fast 
arbejde gennem længere tid



Find ud af hvor mange 
penge du har brug for at 
låne

Define the exact amount of money you want 
to borrow based on your needs. Try not 
to borrow more than you require as you’ll 
only end up paying more interest. Define a 
number and stick to it.
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Der findes adskillige organisationer, der 
kan gøre det relativt nemt at finde din 
kreditvurdering eller score, men den 
nøjagtige udbyder du vælger, kan variere 
og det er ikke sikkert de vurderer ud fra 
de samme kriterier, som en potentiel 
låneudbyder. 

Det kan dog give dig en god idé om hvor du 
ligger på skalaen og om du har brug for at 
forbedre din kreditscore eller ej. 

Selve din ansøgning er det 
absolut vigtigste aspekt i hele 
forbrugslånsprocessen. Som vi 
nævnte ovenfor, så vil processen 
blive forsinket, hvis du ikke forsyner 
låneudbyderen med de korrekte 
oplysninger og den påkrævede 
dokumentation.

Det er denne udfordring, som vi vil 
forsøge at afhjælpe i dette sidste 
afsnit af bogen.

Nedenfor kan du finde en tjekliste, 
som du kan bruge til at sikre, at 
du er i stand til at lave en vellykket 
låneansøgning. Ved at følge 
denne tjekliste inden du ansøger 
om dit forbrugslån, så kan du 
nu sikre dig, at der ikke vil opstå 
uventede forsinkelser i løbet af 
ansøgningsprocessen.

Tjek din kreditscore



Kend din gældsfaktor (DTI)

Kend dine tilbagebetalinger
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Sørg for at vide præcis, hvor meget du 
forpligter dig til at afdrage hver eneste 
måned, så du kan tage højde for dette i 
dit budget. Hvis du har et lån med variabel 
renteIån via en bank, så skal du tage en 
snak med en bankrådgiver, for at få oplyst 
de sandsynlige lave og høje punkter for 
renten i den periode som dit lån løber over. 

Din gældsfaktor, også kaldt DTI, er et 
forhold, der sammenligner din gæld med 
den samlede indkomst i din husstand. For 
at beregne din gældsfaktor skal du foretage 
den  følgende beregning:

Tag de rette skridt til at 
forbedre din kreditscore

Hvis din kreditscore ikke er så høj som du 
har brug for, så vil det ofte være umagen 
værd at forsøge at forbedre den før du 
ansøger om dit lån. Hvis du gør dette, så vil 
du have adgang til et større udvalg af lån. 
Desuden vil en god kreditvurdering give 
låneudbyderne større tillid til dig, hvilket 
igen betyder at de vil kunne tilbyde dig mere 
favorable lånevilkår.

Nedenfor kan de se et par ting, som du selv 
kan gøre, for at forbedre din kreditscore:
• Afbetal eventuelle udestående regninger 

eller anden lignende mindre gæld.
• Sørg for at du har mindst et par 

måneders rettidig tilbagebetaling af din 
eksisterende gæld.

• Ansøg ikke om andre kreditmuligheder 
i de måneder, der går forud for din 
låneansøgning.

• Ret eventuelle fejl i din kreditvurdering.

Kort sagt, jo bedre din kreditscore er, jo 
større chance har du for at blive accepteret 
til et forbrugslån. Dette giver dig en procentdel.

Den nøjagtige procentdel som en låneud-
byder vil være på udkig efter vil afhænge 
af flere faktorer, herunder låneudbyderens 
risiko tolerance. Som en meget grov tom-
melfingerregel bør du dog stile efter at have 
en gældsfaktor på 36% eller lavere. Hvis 
din gældsfaktor er højere end 36%, så kan 
du enten bruge noget tid på at reducere din 
gæld eller ansøge om dit forbrugslån med 
den viden, at du sandsynligvis vil ende med 
at betale en højere rente på grund af den 
risiko som du udgør.

DTI =
Samlet

månedlig gæld 

månedlig
bruttoindkomst

x 100

https://www.consumerfinance.gov/ask-cfpb/what-is-a-debt-to-income-ratio-why-is-the-43-debt-to-income-ratio-important-en-1791/


Du skal ganske enkelt læse din 
låneansøgning grundigt igennem. Sørg for 
at du forstår alt, hvad der står i låneaftalen. 
Hvis der er et eller andet som du ikke 
forstår, så skal du kontakte din potentielle 
låneudbyder og stille dem de relevante 
spørgsmål. 

Hvis de uden at tøve giver dig en 
gennemsigtig forklaring på dine spørgsmål, 
så kunne det være et godt tegn på, at du 
har fundet en god og pålidelig låneudbyder. 
Hvis de til gengæld virker undvigende eller 
måske forsøger at guide dig i en anden 
retning end dine spørgsmål, så skal du tage 
dette med i dine endelige overvejelser.

Saml dine dokumenter

Sammenlign de 
forskellige låneudbydere
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Brug de trin som vi har beskrevet i denne 
e-bog til at vurdere hvert eneste af de 
lånetilbud, som du overvejer at ansøge 
om. Formålet med dette trin på tjeklisten 
er at reducere dine valgmuligheder på 
baggrund af dine behov i kombination 
med det, som de forskellige låneudby-
dere kan tilbyde dig.

Enhver låneudbyder vil bede om en hel del 
oplysninger før de godkender dit forbrug-
slån. Du bør derfor som minimum have 
følgende dokumenter lige ved hånden:

Et identitetsbevis, såsom dit kørekort 
eller pas.
Dit NemID.
Et bevis for din adresse. 
Hvis du er selvstændig erhvervs-
drivende, så er du muligvis nødt til at 
indsamle nogle skatteoplysninger.

Nu har du langt om længe alt det, som 
du skal bruge for at kunne udfylde en 
ansøgning om et forbrugslån. Det sidste 
trin på vores tjekliste handler om at sikre, 
at du ikke ender med at underskrive en 
låneaftale, der bringer dig i en uheldig 
økonomisk situation.

Og dermed har du nu en tjekliste 
som du skal følge før du 
ansøger om et lån - selvfølgelig 
i kombination med alt det andet, 
som du nu har lært: 

Hvordan du bedst vælger 
det rigtige lån og hvordan du 
undgår faldgruberne

Hvordan du på effektiv vis kan 
ansøge om adskillige lånetilbud

Fordelene og ulemperne ved at 
vælge et forbrugslån

Værktøjerne til at vælge et 
forbrugslån, der netop passer til 
både dine behov, økonomi samt 
din nuværende økonomiske 
situation
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MATCHBANKER ER HER, HVIS DU HAR 
BEHOV YDERLIGERE HJÆLP

Efter at have læst denne e-bog, så har du 
forhåbentlig nu forstået alt der har med for-
brugslån at gøre. Lad os hurtigt gennemgå, 
hvad vi har dækket i denne bog:
• Hvad forbrugslån er, og i hvilke situa-

tioner du kan bruge dem.
• Forskellene mellem lån med eller uden 

sikkerhed.
• Hvordan du vurderer et lånetilbud for at 

sikre dig, at det er det rigtige lån til din 
pågældende situation.

• Fordelene og ulemperne ved forbrug-
slån.

• Hvad du skal vide inden du optager et 
forbrugslån.

• Hvordan du ansøger om et lån, og hvad 
du skal gøre før du begynder ansøgning-
sprocessen for at forbedre dine chancer.

Men selv med alt dette i baghånden kan du 
det til tider stadig virke svært. 

Hos Matchbanker ønsker vi at hjælpe dig 
med at overvinde denne udfordring.

Når du anvender Matchbanker til at finde og 
sammenligne lån, så får du meget mere end 
en grundlæggende oversigt over de lån der 
er tilgængelige for dig. Vores lånelister kom-
mer nemlig også med en række værdifulde 
oplysninger om hver eneste lånemulighed.

Disse oplysninger er følgende:
Minimum- og maksimum beløbet der kan 
lånes
ÅOP og rentesatsen
Løbetiden
Udbetalingstidspunktet
Fordelene og ulemperne ved hvert 
eneste specifikke lån
Eventuelle krav som låneudbyderen for-
venter at du skal opfylde

Bemærk dog, at de oplysninger som Match-
banker giver dig udelukkende er vejledende, 
og er beregnet til at fungere som en ressou-
rce som du kan anvende til at vælge et lån. 

Som sammenligningstjeneste er vi i stand til 
at skabe en skræddersyet låneliste baseret 
på de oplysninger, som du giver os.

Ved at besøge Matchbankers hjemmeside 
vil du kunne se en liste over de forbrug-
slån, som du er i stand til at ansøge om. Du 
kan også indtaste yderligere oplysninger 
på hjemmesiden i forbindelse med, hvor 
mange penge du ønsker at låne, eller om 
du ønsker at samle dine eksisterende lån. 
Herefter vil du modtage en skræddersyet 
liste over lån, der er unikt tilpasset dine 
specifikke omstændigheder og økonomiske 
behov.

For at komme i gang, 
så skal du blot besøge Matchbanker.dk
og fortælle os hvad du er på udkig efter.

https://matchbanker.dk/
https://matchbanker.dk/


Afsluttende bemærkninger fra forfatteren
Jeg valgte at skrive denne bog, da min store erfaring indenfor branchen 
har gjort det muligt at få en unik indsigt i forbrugslån, herunder deres 
fordele og ulemper, og dermed hvad forbrugerne har brug for at vide, 
inden de ansøger om et lån. 

Forhåbentlig har denne e-bog lært dig alt hvad der er værd at vide 
om forbrugslån, samt de faldgrupper der kan være. På vegne af mig 
selv, Andreas Linde og ikke mindst hele Matchbanker teamet, så vil 
jeg gerne takke dig for at have læst denne bog, og jeg håber at vi 
har formået at hjælpe dig med at træffe den rigtige beslutning om dit 
forbrugslån.
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