Lånefällor Du bör undvika
Att fastna i lånefällan kan stå Dig dyrt. Det är inte fel att låna pengar men det ska
vara noga övertänkt. Ökade utgifter med några hundralappar i månaden kan bli
tyngre än väntat att bära.
1. Amorteringsfria månader
Det känns bra för stunden men det gör att totalkostnaden för lånet ökar.
2. Låga amorteringar och långa avbetalningstider
Visserligen kan de göra månadskostnaden låg men de gör att totalkostnaden för
lånet ökar.
3. Missa inte amorteringsplanen
Om Du inte klarar av amorteringar drabbas du av straffavgifter och räntor. Det
gäller även vid räntefria krediter.
4. Förköpa sig
Räntefria erbjudanden ger dig möjlighet att köpa saker för pengar som Du inte har.
Många som hamnar hos kronofogdemyndigheten har hamnat i skuldfällan efter att
ha blivit inlockade på lånemarknaden av räntefria krediter.
5. Gå balansgång
Att ligga på gränsen av vad Du klarar av att betala är vanskligt. Minsta oförutsedda
händelse hotar att spoliera Din ekonomi. Du kan bli arbetslös, skadad eller något
annat som gör att Du förlorar pengar. Låtsas i Dina beräkningar att Du bara tjänar
75% av vad Du faktiskt har i inkomst.
6. Nappa inte på snabba lånebesked
Ofta är räntorna mångdubbelt högre. Det är värt de pengar du tjänar på lägre ränta
att få vänta några dagar på besked.
7. Betala skulder på lån
Det gör att Du försämrar Din ekonomiska situation. Du hamnar i en ond cirkel.
8. Snälla kreditgivare
Att bli beviljad en kredit utan besvärliga frågor och kontroller av Din budget kan
göra att Du får ett trevligt intryck av kreditgivaren. I själva verket är det de
besvärliga långivarna som är mest måna om Din privatekonomi. Krav på att Du gör
en specificerad hushållsbudget inför ett lån vittnar om seriositet.
9. Att gå i borgen
Din borgensunderskrift behövs därför att banken inte är säker på att den som ska
låna klarar av amorteringarna. Du går in och tar ansvar för att lånet skall betalas
tillbaka. Dessutom står Du som ansvarig för krediten när Du själv ska söka lån i
framtiden. Det kan försvåra för Dig att få Din egen kredit beviljad.

Hur en skuld växer . . .
Kicki köper en bok för 150 kronor hos en bokklubb. Hon betalar
inte räkningen som kommer. Vad händer då?
1. Fordringsägaren skickar en eller två betalningspåminnelser
för 45 kronor.
2. Betalar hon inte så går ärendet vidare till inkasso. Då läggs
ytterligare 150 kronor på skulden.
3. Om Du nu inte betalar skickar fordringsägaren en begäran om
betalningsföreläggande.
Det kostar 315 kronor. Nu har Kicki 10 dagar på sig att betala
skulden som är uppe i 660 kronor.
4. Under hela den här tiden som skulden är obetald så tillkommer
det en dröjesmålsränta på cirka 12 %. Och betalar man inte nu får
man en betalningsanmärkning - en prick.
En prick hos kronofogden innebär att man kan få problem med
hyreskontrakt, svårt att få låna pengar i en bank, att få köpa varor
på avbetalning.

