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I den stadig voksende jungelen av sammenligningssider for billige forbrukslån og kredittkort 
kan det være lett å gå seg vill for potensielle lånekunder. Forbrukerportalen FinansTopp.no 
har derfor tatt jobben med å gjøre det enklere for kundene å finne frem til billige forbrukslån 
og kredittkort. 
 

Lånekalkulatorene kan være misvisende 
 
De aller fleste som søker om forbrukslån gjør det nå via nettet. Men mange stoler blindt på 
de ulike lånekalkulatorene på mange av sammenligningssidene. Dette er imidlertid ikke alltid 
like lurt. Grunnen til det er at du aldri vil vite hvilken rente du får på forbrukslånet før du har 
sendt inn søknaden. Det er dessuten stor forskjell på nominell- og effektiv rente. Den 
effektive renten, som avgjør hva du må ut med hver måned, er individuell fra lånesøker til 
lånesøker og baseres på faktorer som inntekt, hvor mye annen gjeld du har fra før og din 
generelle betalingsevne. Det kan derfor være store sprik fra den summen du kommer frem 
til på sammenligningssidens lånekalkulator til den summen du ender opp med å skulle betale 
for lånet hver måned. 
 
Husk også at Finanstilsynet i Norge har endret reglene når det gjelder forbrukslån. Mens du 
tidligere kunne velge opptil 12 års nedbetalingstid på forbrukslån av en viss størrelse, er 
maksimal nedbetalingstid nå på 5 år. Unntaket er hvis forbrukslånet skal brukes til å 
refinansiere andre lån. Da kan du få den samme nedbetalingstiden du hadde på det gamle 
lånet. 
 

Billige forbrukslån og kredittkort 
 
Er du på jakt etter billige forbrukslån og kredittkort, finner du til en hver tid oppdatert 
informasjon om de billigste forbrukslånene og kredittkortene på markedet hos 
FinansTopp.no. Nettsiden er enkel og oversiktlig, og du kan enkelt sammenligne renter og 
gebyrer de ulike bankene og finansforetakene opererer med. Du kan også enkelt søke om 
forbrukslån og kredittkort direkte fra nettsiden. 
 
Du vil også finne mye annen relevant informasjon om både forbrukslån og kredittkort hos 
FinansTopp.no, som for eksempel hvordan du best sikrer deg mot ID-tyveri, hvilken valuta 
det lønner seg å betale med i utlandet, og hva du kan tjene på å refinansiere dyr gjeld. 
 
FinansTopp.no gjør det enklere for deg å finne det billigste forbrukslånet og kredittkortet for 
deg og din økonomiske situasjon. 
 

https://www.finanstopp.no/forbrukslan/
https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/pressemeldinger/2017/retningslinjer-for-forbrukslan/
https://www.finanstopp.no/

