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Indberetning af kortfristede lån
til Forbrugerombudsmanden for 2014

Indberetning omfatter lån for perioden 01.01.2014-31.12.14, der er omfattet af Forbrugerombudsmandens retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, 1. april 2014
Et lån er omfattet af retningslinjerne og dermed indberetningsordningen, når lånet er indgået
via fjernsalg, og lånets løbetid ikke overstiger 3 måneder. Indberetningsordningen er baseret
på frivillige tilsagn fra låneudbyderne.
Tallene i nedenstående tabeller bygger på indberetninger fra de seks udbydere af kortfristede
lån til forbrugerne, der er de kendte udbydere af kortfristede lån på det danske marked.

De viste tabeller bygger på en sammenstilling i anonymiseret form af tal fra de seks udbydere.
Tabel 1 Total antal indgåede låneaftaler for 2014 opdelt på web- og sms-lån
Total antal web-lån

total antal sms-lån

Lån ialt

133.604

2.168

135.772

Tabel 1 viser antallet af indgåede kontrakter. Den samme låntager kan have indgået flere
låneaftaler i løbet af året. Antallet af unikke låntagere vil derfor være mindre end antallet af
indgåede låneaftaler.
Det bemærkes, at antal sms-lån udgør ca. 1,6 procent af det samlede antal låneaftaler.

Tabel 2 Antal SMS- og WEB-lån indgået i 2014 fordelt på lånebeløb på højst 3.000 kr. og
lånebeløb større end 3.000 kr.
Størrelse på lån i kr.

Antal web-lån

Antal sms-lån1

Antal lån i alt Sum i kr.

0 - 3.000 kr

85.023

1.417

86.440

192.824.850

133.604

2.168

135.772

436.944.011

Over 3.000 kr.
Totaler

48.581

751

49.332

244.119.161

Tabel 2 viser, at fordelingen mellem antallet af lånebeløb på højst 3.000 kr. og lånebeløb
større end 3.000 kr. udgør henholdsvis 63,7 procent og 36,3 procent.

Det samlede udlånsbeløb fordeler sig med 44,1 procent til lån på 3.000 kr. og derunder og 55,9
procent til lån over 3.000 kr.

S I DE 3

Note 1 En låneudbyder har ikke kunnet levere oplysninger om fordelingen af sms-lån på hhv. 3000 kr. og derunder samt over
3000 kr. Ved fordelingen af de pågældende sms-lån på de to grupper er derfor benyttet det fordelingstal, som fremgår af udbyderens web-lån.
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Tabel 3 Antallet af låntagere for henholdsvis SMS- og WEB-lån, der har misligholdt lån i 2014 opdelt på aldersgrupper
Alder
i år

Antal
web-lån

Antal misligholdte web-lån

Antal
sms-lån

Antal misligholdte sms-lån

Total antal misligholdte web-/sms- lån

18-19

8

6

0

0

6

201

8.219

20-24
25-29
30Total

25.536

3.061

201

23

133.604

13.829

2.168

263

25.459

82.601

2.744

8.018

271

1.696

39

Total antal misligholdte
web-/sms-lån i procent2

3.084

12,0

14.092

10,4

2.783

10,8
9,8

Ved forhandlingerne om de nye retningslinjer fra 2014 blev det klart, at låneudbyderne anvendte forskellig praksis for, hvornår et lån blev indberettet som misligholdt. Som forsøgsordning blev der indført et fast kriterium for, hvornår et lån skal indberettes som misligholdt.
Et lån anses herefter for misligholdt, hvis forfaldsdag er overskredet med mere end 90 dage,
eller der er opkrævet inkassogebyr eller udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af
forsinket betaling.

90-dages definitionen afspejler den frist, långiver har til at finde de låntagere, der mangler vilje eller evne til at betale i modsætning til den kundegruppe, som af forskellige andre årsager
ikke har betalt rettidigt, fx pga. forglemmelse, bankskift, hospitalsindlæggelse, fængsel, ferie
mv. Definitionen skal sikre, at det kun er de låntagere, der har reelle betalingsproblemer, som
indgår i opgørelsen til brug for Forbrugerombudsmandens kontrol med, om låneudbydernes
kreditvurderinger lever op til lovgivningen.
De beregnede misligholdelsesprocenter er et gennemsnit for samtlige udbydere fordelt på fire
intervaller af aldersgrupper. Det fremgår af tabellen, at der stort set ikke tilbydes kortfristede
lån til personer under 20 år.
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Note 2 Et lån anses for misligholdt efter indberetningsordningen, hvis forfaldsdagen for lånet er overskredet med mere end 90
dage, eller hvis der er opkrævet gebyrer i medfør af rentelovens § 9 b, stk. 1, 2 pkt. (inkassogebyr) eller § 9 a og bekendtgørelse
nr. 601 af 12. juli 2002 om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling, som senere ændret (inkassoomkostninger).

