
 

 

 

 
Køb ikke dine julegaver med kviklån 

 
”Julen varer længe - koster mange penge”. Internet og tv bugner for tiden med reklamer, der lokker med en let 
og hurtig løsning på en stram økonomi. Det tager kun få minutter at få tilkendt et kviklån på kr. 5.000.  
 
Men kviklån vil ofte være en meget dyr løsning. De færreste låntagere bruger tid på at læse vilkårene for 
kviklånet og forholder sig slet ikke til, at de indgår en aftale med stor risiko for, at det samlede lånebeløb 
flerdobles undervejs.  
 
Tjek altid ÅOP inden du optager lån 
 
Inden du optager et kviklån, bør du altid finde frem til oplysningen om ÅOP, der står for årlige omkostninger i 
procent. ÅOP viser de samlede årlige udgifter ved det pågældende lån i forhold til det lånte beløb, omregnet 
til procent.  
 
Der kan være meget stor forskel på ÅOP. Leoni Advokater har set kviklånsaftaler med ÅOP på over 700%. 
Har man optaget et kviklån på kr. 5.000, vil man i sidste ende have betalt over kr. 35.000 for lånet.  
 
Reklamerne lokker med gratis oprettelse og rentefrihed i op til 30 dage m.v. Men pas på - mange lånetilbud er 
udformet som en kassekredit, der kun i første omgang kan oprettes gratis. Til gengæld bliver der tilskrevet 
store gebyrer og/eller høje renter hver eneste gang du bruger kassekreditten. Jo mere, der bliver trukket på 
kassekreditten, jo højere gebyr/rente bliver der tilskrevet.  
 
Kviklån har ofte en kort løbetid og skal betales tilbage indenfor 1-3 måneder, hvis man vil undgå at der påløber 
(endnu større) gebyrer og renter på lånebeløbet. Det koster nemt kr. 2.000 om måneden at betale af på et 
(oprindeligt) lån på kr. 5.000, hvis ÅOP er over 700%. 
 
Leoni Advokater fraråder generelt optagelse af de dyre kviklån, men skulle du alligevel falde for fristelsen, så 
vær særligt opmærksom på vilkårene og størrelsen af ÅOP.  
 

 
VI ØNSKER ALLE EN RIGTIG GLÆDELIG JUL 

 

 


