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Håndtering af kredit: C1 – C7 
 

Dette kapitel har til formål at give den studerende viden og færdigheder inden for 
håndtering af kredit og at de forstår konsekvenserne af at have et lån, de får viden om 
forskellige lånetyper, tilbagebetalingstider, købsmål, renter og hvordan de håndterer deres 
gæld. 

Hvad er kredit: 
et arrangement, hvor du modtager penge, varer eller tjenester til gengæld for løftet om at 

betale senere 

● Hvad er de forskellige lånetyper? 
o Åbent lån  

Et åbent lån er et lån, der ikke har en bestemt dato for tilbagebetaling. Hvis 
du har et kreditkort eller en kassekredit hos dit pengeinstitut, har du faktisk et 
åbent lån. 
 

o Realkredit 

Udtrykket "Realkredit" refererer til et lån, der bruges til at købe eller 
vedligeholde et hjem, jord eller andre typer fast ejendom. Låntageren 
accepterer at betale långiveren over tid, typisk i en række regelmæssige 
betalinger, der er opdelt i hovedstol og renter . Ejendommen tjener som 
sikkerhed for lånet. 
 

o Garanteret lån 

En type lån, hvor en tredjepart accepterer at betale, hvis låntageren skulle 
misligholde 

 

● Hvad er rente? 
Renter er den pris, du betaler for at låne penge, eller den pris, du tager for at 

låne penge ud. Renter afspejles oftest som en årlig procentdel af lånebeløbet. 

Denne procentdel er kendt som renten på lånet. 

 

Hvad er simpel rente? 
Med simpel rente tilføjes dine rentebetalinger til dine månedlige betalinger, 
men der er ikke rentetilskrivning på renterne (renters rente). For eksempel 
ville et femårigt lån på 10.000 DKK med en simpel rente på 5 procent om året 
kræve 12.500 DKK i løbet af lånet (10.000 EUR i hovedstol og 2.500 DKK i 
renter). Du ville beregne renten ved at gange hovedstolen, ÅOP (Årlig 
omkostning i procent) og længden af lånet: 10.000 DKK-x 0,05 x 5 

 

https://www.investopedia.com/terms/l/lender.asp
https://www.investopedia.com/terms/p/principal.asp
https://www.investopedia.com/terms/i/interest.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/collateral.asp
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o Hvad er Renters rente? 
Dette bestemmes ved løbende at beregne renten på hovedstolen plus 

renterne for den foregående betalingsperiode. Rentes rente er designet til at 

generere højere afkast, til tider meget højere end simpel rente, ved at 

sammensætte den rente, der er tjent i de tidligere vilkår. Hvis du optager det 

samme lån ovenfor, men det opkræver renters rente, ville du betale lidt over 

12.763 DKK EUR i løbet af lånets løbetid (10.000 EUR i hovedstol og 2.763 EUR 

i renter). Du ville beregne lånet ved at bruge følgende formel 10.000 * 

(1+0,05)5 = 12.763 , Renten = 12.763 – 10.000 = 2.763 DKK   

● Hvad er hovedstol 
Lånets hovedstol er et beløb, som nogen har lånt. Dette gælder for alle former 
for gæld, uanset om det er en kreditkortsaldo, et billån eller et realkreditlån 

● Hvad er ÅOP 

Årlig procentsats (ÅOP) refererer til den årlige rente, der genereres af et 
beløb, der opkræves til låntagere eller betales til investorer. ÅOP er udtrykt 
som en procentdel, der repræsenterer de faktiske årlige omkostninger til 
midler over løbetiden for et lån eller indkomst optjent på en investering. 
Dette inkluderer eventuelle gebyrer eller ekstra omkostninger forbundet med 
transaktionen, men tager ikke hensyn til renters rente. ÅOP giver forbrugerne 
en retning som de kan sammenligne blandt långivere, kreditkort eller 
investeringsprodukter. 
 

● Hvad er risikoen? 

 

o Sikkerhedsstillelse 
Udtrykket sikkerhedsstillelse refererer til et aktiv , som en långiver accepterer 
som sikkerhed for et lån. Sikkerhed kan tage form af fast ejendom eller andre 
former for aktiver, afhængigt af formålet med lånet. Sikkerheden fungerer som 
en form for beskyttelse for långiveren. Det vil sige, at hvis låntageren 
misligholder deres lånebetalinger, kan långiveren beslaglægge sikkerheden og 
sælge den for at inddrive nogle af eller alle sine tab. 
 

o Højrisiko  
"Højrisikolån" er lån, der udgør en større risiko for en långiver, der vælger at 
udstede kredit til en person med en lav kreditscore - betragtes som en 
"højrisikolåntager." Låntagerens lave kreditscore er resultatet af en historie 
med at foretage sene betalinger, holde kreditkortsaldi tæt på deres grænser, 
efter at have ansøgt for nylig 

 

 

https://www.bankrate.com/banking/savings/compound-savings-calculator/
https://www.investopedia.com/terms/c/costoffunds.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/costoffunds.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/compounding.asp
https://www.investopedia.com/terms/a/asset.asp
https://www.investopedia.com/terms/d/default2.asp
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o Lav risiko 
"Långivere er altid på udkig efter låntagere med lav risiko - det vil sige 

forbrugere med gode kreditoplysninger, der viser, at de har været flittige med 

at tilbagebetale tidligere gæld; Disse lån kræver ingen sikkerhedsstillelse fra 

låntagerne. Og lånebeløbet kan bruges til enhver personlig brug, almindeligt 

blandt dem er boligforbedringer, køb af en bil, tager på ferietur, til bryllup, 

eller du kan bruge lånet til gældskonsolidering. 

 

o Giver risikoen videre 
Varer, der sælges, forbliver på sælgers risiko, indtil ejendomsretten i varen 

overdrages til den, der køber varen, kaldet køber. Når denne ejendom er 

overstået, er varerne på købers risiko, selvom leveringen ikke er sket. Det er, 

hvad risikoovergang betyder i erhvervslivet. 
 

● Hvad er gæld? 
Gæld betyder det beløb, der skal tilbagebetales, og finansiering betyder, at der stilles 

midler til rådighed, der skal bruges i forretningsaktiviteter. 

 
 

 
 
 

 


