FAKTA: Opgør med kviklån
Regeringen, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Alternativet, Venstre, Dansk Folkeparti og Nye
Borgerlige har indgået en aftale om et reelt opgør med kviklån. Omfanget af kviklån har været
voksende de seneste år, og alt for mange danskere er endt i gældsspiraler, de ikke kan komme ud af
med personlige tragedier som følge. Med aftalen bliver der sat ind med flere centrale indsatser, der
sikrer forbrugerne mod kviklån i fremtiden.
1. ÅOP-loft: I dag bliver der udbudt lån med årlige omkostning i procent (ÅOP) på mere end
800. Det er slut nu. Med aftalen forbydes alle forbrugslån, der har en ÅOP over 35 pct.
2. Markedsføringsforbud: Med aftalen indføres et markedsføringsforbud, der betyder, at
virksomheder, der udbyder lån med en ÅOP over 25 pct., ikke må markedsføre nogen
forbrugslån overhovedet. Det bliver dermed forbudt at reklamere for de dyre kviklån i
busser og tog. Desuden indføres et forbud mod markedsføring af kviklån på TV i
sammenhæng med spil og gambling.
3. Omkostningsloft: Som et tredje element sættes en stopper for forretningsmodeller, hvor
man tjener penge på rykkergebyrer og andre strafrenter. Konkret indføres et
omkostningsloft, så man maksimalt kan betale det dobbelte af lånet tilbage i renter, gebyrer
og afdrag samlet set.
4. Gældsrådgivning: Det er vigtigt, at personer, der er kommet i økonomiske vanskeligheder,
har adgang til rådgivning. Derfor bliver der frigivet yderligere 5 mio. kr. til gældsrådgivning
ved at overføre Penge- og Pensionspanelets opgaver til Finanstilsynet. Dermed når den
samlede pulje til gældsrådgivning op på 60 mio. kroner i perioden 2020-2023.
5. Regulering af långivning mellem personer: Det er vigtigt, at opgøret med kviklån ikke
ender med at danne grundlag for et privat lånemarked med ublu omkostninger. Derfor skal
privatpersoner fremover følge samme regler, som dem, der gælder for virksomheder ift.
ÅOP-loft og omkostningsloft. Finanstilsynet vil foretage stikprøvekontroller for at sikre, at
reglerne overholdes.
6. Undervisning i privatøkonomi: Endelig skal undervisningen i privatøkonomi i de danske
folkeskoler og ungdomsuddannelser styrkes. Børne- og Undervisningsministeriet vil derfor
udarbejde undervisningsmateriale og -forløb til såvel folkeskole som ungdomsuddannelser i
privatøkonomi.
Fakta: Hvad er omfattet af indgrebet?
Opgøret gælder alle forbrugslån udbudt af banker, finansieringsselskaber og andre selskaber
og omfatter alle former for kredit til forbrugere (henstand, afbetaling, lån eller anden
tilsvarende form for finansiel ordning), hvor der ikke tages pant i fast ejendom.

FAKTA: Markedsføringsforbud
Omfanget af markedsføring af kviklån er meget markant. Forbrugerne bliver i dag mødt af aggressiv
markedsføring i det offentlige rum, herunder i busser og tog. Også på TV og især i forbindelse med
sportsudsendelser og reklamer for spiltjenester bliver forbrugslån massivt markedsført. Det sættes der
nu ind over for.


Forbud mod markedsføring af lån med ÅOP over 25 pct.
Med aftalen bliver der indført et forbud mod markedsføring af forbrugslån med en ÅOP over 25
pct. Det betyder, at det ikke vil være tilladt at markedsføre lånene i busser, tog, på reklameskilte,
i TV, radio, i trykte medier og lignende. Det vil heller ikke være tilladt i Danmark for udbydere
af forbrugslån uden sikkerhed med ÅOP over 25 pct. at markedsføre forbrugslån online, herunder
på internettet, sociale medier eller applikationer.



Forbud mod markedsføring af lån ifm. reklamer for spil
I dag ses reklamer for kviklån ofte i forbindelse med reklamer for spilleudbydere. Det vil fremover
ikke være tilladt. Der indføres et totalforbud mod markedsføring af kontante forbrugslån i
forbindelse med markedsføring af spilleudbydere eller spil. Det gælder både markedsføring af de
konkrete lån og af selskaberne bag lånene, og det gælder både i det offentlige rum og på tv.

FAKTA: Eksempler på lån før og nu
I dag bliver der udbudt lån med årlige omkostning i procent (ÅOP) på mere end 800. Samtidig er der
set mange eksempler på, hvordan udsatte forbrugere optager et nyt kviklån for at finansiere
afbetalingen på det gamle. Det betyder, at de ender i gældsspiraler, der kan være svære at komme ud
af.
Det er slut nu. Med aftalen forbydes alle forbrugslån, der har en ÅOP over 35 pct.
Eksemplerne herunder viser eksempler på lån med meget høje årlige omkostninger målt i procent,
som i dag er tilladt, men som fremover ikke vil kunne udbydes, med mindre ÅOP tilpasses til det nye
loft på 35 pct.

Eksempel 1: Lån på 5.000 kroner i 12 måneder
Lånt beløb
ÅOP
Tilbagebetaling, i alt

Nuværende regler
5.000 kr.
817%
11.590 kr.

Efter aftalen
5.000 kr.
35%
5.861 kr.

Eksempel 2: Lån på 8.000 kroner i 24 måneder
Lånt beløb
ÅOP
Tilbagebetaling, i alt

Nuværende regler
8.000 kr.
149%
18.077 kr.

Efter aftalen
8.000 k.r
35%
10.774 kr.

