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DYRE KVIKLÅN ER EN FARLIG LÅNTYPE
Privatøkonomisk rådgiver Erik Fraas er nærmest allergisk over for hurtige forbrugslån.  

Passer du ikke på, kan renten blive op til 1000 pct. om året.

Erik Fraas er privatøkonomisk rådgiver og 
driver virksomheden PØR, Privatøkonomisk 
Rådgivning & Foredrag.

1. januar 2017 blev der indført 
en tvungen betænkningstid på 
48 timer for de hurtige, men 
dyre kviklån. Det betyder, at 
udbyderen af et kviklån ikke 
kan aktivere lånet før 48 timer 
efter, at låntageren har sendt sin 
ansøgning.

Formålet med reglen er, at 
låntageren skal have en betænk
ningstid til eventuelt at fortryde 
sin ansøgning, da denne type lån 
ofte bliver optaget for at foretage 
impulskøb.

»Reglen har bare ikke fået 
den tilsigtede effekt, da ud
byd   ere af kvik og smslån 
blot har oprettet nye produk
ter, som fungerer lige som 
kasse  kreditter,« siger privat
økonomisk rådgiver Erik Fraas, 
som er indehaver af PØR – 
Privatøkonomisk Rådgivning  
& Foredrag.

STRAMMERE REGLER 
FOR KVIKLÅN

 Hvis der er noget, der kan få de men tale 
advarselslamper til at blinke hos Erik 
Fraas, er det de let tilgængelige for

brugs  lån, der ofte går under betegnelser som 
smslån og kviklån.

Som privatøkonomisk rådgiver og inde
haver af PØR – Privatøkonomisk Rådgiv ning 
& Fore drag – møder han jævnligt per soner, 
som er blevet ofre for de hurtige låne mulig
heder a la dem, som har ramt del tager ne i 
tvserien »Luksus fælden«.

»Det kan være mennesker, som gerne vil 
kun ne rejse på ferie, selv om de egentlig ikke 
har råd, mens andre tager hurtige lån for at 
betale af på anden gæld,« fortæller 
Erik Fraas.

Han forklarer, at den reelle 
rente for nogle af kvik lånenes 
vedkommende kan nå op på mere 
end 1000 pct. pr. år – og tøver 
da heller ikke med at betegne 
tilbagebetalingen af den slags lån 
for »afbedrag«.

»Nogle af finansierings
selskaberne bag disse lån 
reklamerer med, at det er gratis at 
låne f.eks. 4000 kr. Men hvis du 
ikke betaler peng e ne tilbage inden 
14 dage, kan du udskyde beta
ling en i yderligere 14 dage ved at 
betale et gebyr på typisk 700 kr. 

Kan du så heller ikke efter de næste 14 
dage betale lånet tilbage, kan du udskyde 
beta lingen med 14 dage for nye 700 kr., og så 
er du inde i en ond spiral,« siger Erik Fraas.

Han understreger, at det er låntagerne, 
der bedrager sig selv, fordi de ikke sætter sig 
ordentligt ind i lånevilkårene, når de optager 
de dyre lån.

»Hvis de gjorde, ville de formentlig ikke 
optage disse dyre lån. Jo nemmere det er at 
optage lånene, desto dyre bliver det ofte,« 
siger Erik Fraas.

Faktisk eksisterer der kun to låntyper, 
som han af et ærligt hjerte vil anbefale sine 
kunder og andre, der spørger ham til råds.
»Det ene er statsgaranterede studielån, der 

kan være relevante for studerende, som ikke 
har mulighed for at tjene tilstrækkeligt ved 
siden af studiet, og fordi du her investerer i 
din fremtidige indtægt. Det andet er boliglån, 
fordi der ikke er andre investeringer, du kan 
bo i,« som Erik Fraas udtrykker det.

Forbrugslån optaget i almindelige penge
institutter, mener rådgiveren også, at det er 
bedst at holde sig fra, da den slags lån heller 
ikke løser de privatøkonomiske udfordringer, 
men tværtimod binder låntagerne i en længere 
periode fremover.

»Jeg vil heller ikke anbefale billån, da for
målet med lånet er en anskaffelse, som i gen

nem snit har mistet halvdelen af 
sin værdi over trefire år,« siger 
han.

I stedet for at optage lån til 
forbrugsgoder, rejser eller bil 
mener Erik Fraas, at løsningen 
for den enkelte er at lære at 
leve fornuftigt – forstået som 
økonomisk ansvarligt.

»Det gælder om at lære at 
sætte grænser for sig selv, og 
sætte sit liv og sin økonomi 
op i nogle enkle strukturer, 
som gør at man lærer at leve 
fornuftigt. Når man lærer det, er 
det også lettere at sætte penge 
til side til ting, man for brug for. 

Både til uforudsete udgifter, som f.eks. hvis 
vaskemaskinen ryger sig en tur, hvis man 
gerne vil have en rejse eller lignende,« siger 
han.

Erik Fraas advarer især forbrugere mod at 
lade sig friste af de hurtige, dyre lån under 
ekstraordinært, pressede situationer.

»Det kan være personer, som kommer ud i 
en ekstraordinær situation, som for eksempel 
arbejdsløshed og sygdom, hvor den enkelte 
begynder at tænke kortsigtet, som at "det 
gælder lige om at komme gennem den næste 
måned, for så får jeg arbejde eller så kan det 
være, at jeg bliver rask,« siger Erik Fraas.

Han sammenligner forbrugslån med at tisse 
i bukserne for at holde sig varm. 

DET GÆLDER  
OM AT LÆRE  
AT SÆTTE  
GRÆNSER FOR  
SIG SELV ...
Erik Fraas,  
selvstændig  
privatøkonomisk  
rådgiver og ejer  
af PØR.


