
–Dere sier at boretten gjelder
lengstlevende ektefelle; hva
med samboere? spør en av

deltagerne. 
– Og hva med ektefeller med sær-

kullsbarn? spør en annen. 
Spørrelysten er stor en tirsdag for-

middag i Sparebanken Biens lokaler
midt i Oslo sentrum. Den 120 år
gamle banken har invitert til infor-
masjonsmøte om sitt nye lånepro-
dukt myntet på kunder over 60 år.
Møterommet er fylt opp av engasjer-
te tilhørere, de fleste i alderen 60-70
år. På bordet står et par skåler med
sjokoladekjeks og noen flasker Far-
ris. Foran forsamlingen står Marit
Midttun, leder for finansiell rådgiv-
ning i banken, og forklarer nøkternt
hvilke muligheter produktet gir, hva
det koster og hvilke rettigheter lån-
tageren har. 

Litt dyrere. – Med Litt Extra kan du
motta en engangsutbetaling, må-
nedlige utbetalinger eller en kombi-
nasjon av disse mot pant i boligen.
Samtidig får du en garanti om at du
og eventuell ektefelle kan bli boende
i boligen så lenge dere ønsker, gjerne
resten av livet. Her skiller vi oss fra
andre lignende produkter, sier
Midttun. 

– Må vi gjøre en avtale med barna
før vi tar opp et slikt lån? kommer
det fra salen.

– Ikke nødvendigvis, men det kan
være lurt å ta med barna til en rådgi-
versamtale, sier banklederen. 

– Litt Extra er litt dyrere enn de an-
dre lånene! konstaterer en herre på
bakerste benk. 

– Litt dyrere er det, men det skyl-

des at banken tar en risiko ved å gi en
livsvarig borett, uansett hvordan
renter og boligpriser utvikler seg,
svarer Marit Midttun. 

– Kan vi få prate med en rådgiver
nå etter møtet? spør en som tydelig-
vis er svært interessert i det nye låne-
produktet. 

Klar til å låne. Blant de tilstedevæ-
rende er også ekteparet Wenche (62)
og Tor Velde (66) fra Drøbak. 

– Vi har planer om å øke opplå-
ningen, men vi er ikke helt enige om
hvordan vi skal bruke pengene, sier
Tor Velde og ler. 

– En ekstra utleieenhet i kjelleren
står øverst på listen. Det er vi skjønt
enige om. Med to utleieenheter og
skattefrie leieinntekter legger vi et
godt grunnlag for en fin ekstrapen-
sjon, fremholder han. 

– Vi har også diskutert en ny gara-
sje, påbygging av hytta og kanskje
noe mer reiseaktivitet. Men her er vi
ikke helt samstemte, sier Wenche
Velde. 

Ekteparet har tre barn, alle i 30-
årene. Ifølge Wenche og Tor Velde er
de veletablerte med «bil, bolig og
hytte». 

– Vi har diskutert dette med bar-
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YATZY Frigjør penger i boligen

KAMP OM PENSJONISTENE. Bankene
kappes om å gi lån til pensjonister med
nedbetalte boliger. Sist ut er Spare-
banken Bien, her fra et informasjons-
møte ledet av representanten fra Spare-
banken Bien Marit Midttun (til høyre).

Nye boliglån friste

Vi har diskutert dette med
barna, og de har ingenting i mot
våre planer. Tvert i mot Tor Velde

Lån til pensjonister er bankenes nye
satsingsområde. I dag finnes det flere og til dels
svært ulike produkter på markedet. – Bankene
bør i sin rådgivning legge stor vekt på å forklare
økonomiske konsekvenser ved ulike hendel-
sesforløp, sier Kredittilsynsdirektør Bjørn
Skogstad Aamo. 
ROLF MÆHLE



Mange måter å frigjøre boligkapital

Spe på pensjonen, investere i godt voksen alder eller gi forskudd på arv til barn og/eller 
barnebarn. Bankene tilbyr i dag en rekke låneprodukter som er myntet på pensjonister 
som ønsker å frigjøre boligkapital. Produktene er til dels svært forskjellige, hvilket 
betyr at du som pensjonist og låntager bør sette deg grundig inn i om din bank tilbyr det 
rette produktet for deg.

DN privat økonomi har gjort sin vurdering ved 

hjelp av terningkast. Vi har blant annet lagt 

vekt på enkelhet, rente og sikkerhet. Vi har 

også poengtert hvem de ulike produktene 

passer best for. 

Littxkstra 
(Sparebanken Bien)
Litt dyrere enn de andre, men du 
får en livsvarig rett til å bo i egen bolig.
+ Full utbetalingsfleksibilitet og enkelt å 
forstå
+ Livsvarig borett for deg/lengstlevende 
ektefelle
+ Særlig interessant for pensjonister med 
lav/middels pensjonsinntekt
- Litt dyrere enn de andre, men låner du 
relativt mye kan du presse renten noe ned
- I utgangspunktet begrenset til 30 prosent, 
men eldre låntagere kan få låne mer

Boligkreditt/fleksilån 
(en rekke banker) 
Lån for pensjonister med god 
økonomi som ønsker full fleksibilitet med 
hensyn til utbetalingene. 
+ Fleksibelt; du bestemmer selv når og hvor 
mye du vil ha utbetalt
+ Lav rente; du bør få bankens beste rente
+ Særlig interessant for pensjonister med 
god økonomi, og/eller pensjonister som 
planlegger å bytte til en rimeligere bolig
- Ingen borett
- Usikkerhet knyttet til hva som skjer etter 
endt avtaleperiode
- Må ha relativt god økonomi (høy inntekt)

Boligpensjon 
(Fokus Bank)
En kreditt med pant i boligen 
med mulighet for engangsutbetaling 
og/eller løpende utbetaling. 
+ Lavere rente enn LittEkstra
+ Når lånets løpetid er omme kan du velge å 
refinansiere med et avdragsfritt lån

+ Særlig interessant for pensjonister med 
god økonomi som ønsker faste utbetalinger
- Ingen borett, lånet løper i utgangspunktet i 
ti år
- Noe dyrere enn boligkreditt/fleksilån
- Usikkerhet knyttet til hva som skjer etter 
endt avtaleperiode

Pensjonskreditt 
(Nordea) 
Kombinasjon av låneopptak 
med flytende rente og kjøp av en garantert 
livrente
+ Livrenten gir i dag visse skattefordeler; du 
slipper formuesskatt 
+ Mulighet for å oppnå en bra avkastning på 
livrenten
+ Særlig interessant for pensjonister med 
god økonomi som tror livrenten gir en 
avkastning som er høyere enn effektiv 
lånerente.
- Relativt komplisert
- Høye kostnader og usikre 
avkastningsutsikter
- Usikkerhet knyttet til hva som skjer etter 
endt avtaleperiode

Livrente 
(alle banker) 
Kombinasjon av låneopptak med 
flytende eller fast rente og kjøp av en 
garantert livrente. 
+ Livrenten gir i dag visse skattefordeler; du 
slipper formuesskatt 
+ Mulighet for å oppnå en bra avkastning på 
livrenten
+ Særlig interessant for pensjonister med 
god økonomi som tror livrenten gir en 
avkastning som er høyere enn effektiv 
lånerente
- Relativt komplisert
- Høye kostnader og usikre 
avkastningsutsikter
- Usikkerhet knyttet til hva som skjer etter 
endt avtaleperiode

na, og de har ingenting i mot våre
planer. Tvert i mot; de synes det er
fint at vi utnytter boligverdien på
denne måten, sier Tor Velde. 

– Sparebanken Biens produkt vir-
ker ryddig, selv om det er litt dyrere
enn de andre. Men er det mulig å
låne mer enn 30 prosent? spør han
henvendt til representanter fra ban-
ken.
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Boligpensjon, Boligkreditt, Flexilån,
Pensjonskreditt, Litt Extra og lånefi-
nansiert livrente med garanti. Låne-
produkter som særlig sikter seg inn
mot «Vi over 60». 

Kunder som gjerne har nedbetalte
boliger og en begrenset pensjon.
Undersøkelser viser at færre ser det
som et mål å bli gjeldfri pensjonist.
Bankene svarer med å skreddersy lå-
neprodukter for godt voksne. 

– Det er ikke disse lånene vi er
mest bekymret for, sier Kredittil-
synsdirektør Bjørn Skogstad Aamo. 

Tilsynet har sett nærmere på flere
av de nye låneproduktene rettet mot
eldre, og har så langt ikke funnet noe
spesielt kritikkverdig ved disse. Han
understreker at Kredittilsynet ikke
driver produktkontroll og at ban-
kene selv har ansvaret for utfor-
mingen.

– Så lenge lånene begrenser seg til
60-70 prosent av boligens verdi og
bankene opptrer ansvarlig i sin råd-
givning ser jeg ingen problemer.
Bankene bør i sin rådgivning legge
stor vekt på å forklare økonomiske
konsekvenser ved ulike hendelses-
forløp. Det være seg boligprisfall,
renteøkning, sykdom og død, sier
Skogstad Aamo. 

INTERESSERTE. Ekteparet Wenche og
Tor Velde har planer om å låne mer, men
er ikke helt enige om hva de ekstra peng-
ene skal brukes til. FOTO: GUNNAR BLØNDAL

er de eldre

Forklar økonomiske konsekvenser


