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Indberetning af kortfristede lån til
Forbrugerombudsmanden for 2015
Indberetningen omfatter lån for perioden 1. januar 2015 – 31. december 2015, der er omfattet
af Forbrugerombudsmandens retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler.
Et lån er omfattet af retningslinjerne og dermed af indberetningsordningen, når lånet er indgået via fjernsalg, og lånets løbetid ikke overstiger 3 måneder.
Tallene i nedenstående tabeller bygger på indberetninger fra fem udbydere af kortfristede lån.
Forbrugerombudsmanden har kendskab til flere udbydere, der har været aktive på markedet i
2015, men det har ikke været muligt at få indberetninger fra alle udbydere. De udbydere, der
ikke har indberettet, er ophørt med aktivitet i løbet af 2015. Det er i øvrigt Forbrugerombudsmandens vurdering, at de udbydere, der ikke har indberettet, udgør en relativ begrænset
andel af det samlede marked for 2015.
De viste tabeller bygger på en sammenstilling af tal fra de fem udbydere i anonymiseret form.

Tabel 1 Total antal indgåede låneaftaler for det forløbne år, opdelt på web- og sms-lån
Total antal web-lån

Total antal sms-lån

Antal lån i alt

497

172.485

171.988

Tabel 1 viser antallet af indgåede låneaftaler. Den samme låntager kan have indgået flere låneaftaler i løbet af året. Antallet af individuelle låntagere kan derfor være mindre end antallet af
indgåede låneaftaler.
Det bemærkes, at antal web-lån udgør ca. 99,7 pct. af det samlede antal låneaftaler.

Tabel 2 Antal sms- og web-lån indgået i det forløbne år, fordelt på beløb mindre eller
større end 3.000 kr.
Beløbsstørrelse

Antal web-lån1

Antal sms-lån1

Antal lån i alt

kr.
0- 3.000
Over 3.000
Total

Sum
kr.

108.531

318

108.849

204.021.154

63.457

179

63.636

323.296.045

171.988

497

172.485

527.317.199

Note 1: En udbyder har ikke kunnet levere oplysninger om fordelingen mellem antal web- og sms-lån for beløb på hhv. højst
3.000 kr. og beløb over 3.000 kr. Ved fordelingen er der derfor benyttet et fordelingstal baseret på udbyderens fordeling mellem
totalt antal web- og sms-lån.

Den procentvise fordeling mellem antal lån på højst 3.000 kr. og lån på over 3.000 kr. udgør
henholdsvis 63,1 pct. og 36,9 pct..
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Det samlede lånebeløb fordeler sig med 38,7 pct. til lån på højst 3.000 kr. og 61,3 pct. til lån
over 3.000 kr.

Tabel 3 Antallet af låntagere for henholdsvis sms- og web-lån, der i det forløbne år har misligholdt lån opdelt på aldersgrupper
Alder
År2

Antal
web-lån2

Antal
misligholdte
web-lån4

Antal
sms-lån3

Antal

Totalt antal

misligholdte

misligholdte

sms-lån4

web- og sms-lån

18-19

0

0

0

0

0

20-24

31.585

3.087

35

4

3.091

25-29

36.346

4.734

44

5

4.739

30-

104.057

13.033

418

42

13.075

Total

171.988

20.854

497

51

20.905

Note 2: En udbyder har anvendt et andet aldersinterval, der ikke gør det muligt at inddele denne udbyders indberetninger i skemaets
aldersintervaller. Denne udbyders indberetninger er derfor medtaget i nærmeste tilsvarende aldersinterval i skemaet.
Note 3: En udbyder har ikke kunnet levere oplysninger om fordelingen mellem antal web- og sms-lån for skemaets aldersintervaller.
Ved fordelingen er derfor benyttet et fordelingstal baseret på udbyderens fordeling mellem totalt antal web- og sms-lån.
Note 4: En udbyder har ikke kunnet levere oplysninger om fordelingen mellem antal misligholdte web- og sms-lån for skemaets aldersintervaller. Ved fordelingen er derfor benyttet et fordelingstal baseret på udbyderens fordeling mellem totalt antal web- og sms-lån

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).
Det fremgår af tabel 3, at der ikke udbydes lån til personer under 20 år.
Det totale antal misligholdte web- og sms-lån udgør ca. 12,1 pct. af det totale antal lån.
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