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Boligprisene her i landet er nå på sitt høyeste nivå noen sinne, også
juslert for inflasjon, og lrlange anaMikermiljøer forventer fortsat
prisstigning i sentrale strøk iårene som komrner.

Dermed sitter nnnge ipensjonsalder IrEd nedbetalt lån på store verdier
bundet opp i boligen.

- Høye og stigende boligpriser fører til at en del pensjonister kan få ut et

høyere enkeltbeløp eller kan bruke av boligforrruren som løpende tilskudd
til pensjonen ien lengre periode, sarntidig som det fortsatt vil være igjen

verdier til eventuelle arvinger, sier Thor Sandvik som står bak Litt Extra,

som er et lån som gis til personer over 60 år uavhenglg av
pensjonsinntekt.

Produktet som ble lansert i2005 tilbyr seniorer avdragsfritt lån npd pant i
boligen.

100.000 i året til 95-årsdagen
Sandvik har satt opp et eksempel som illustrerer hvordan en rnoderat

verdistigning vil slå ut i pensjonistbudsjettet og for arvingene:

Et par på 67 og 68 år har en bolig som er verdt fire millioner kroner i dag

ønsker å bruke '100-300 koner årlig av boligiorrnren iårene femover.

De betaler en rente på syv prosent, som er rundt det l"lorges Bank nEner
vil være nonnalrente over tid. Boligprisen stiger tre prosent årlig, noe over

forventet inflasjon.
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Støre orienterer Stortingetom EøS-rescrvasjon

- Aldri mer gjennom Adenbukta uten væpnede vakter

- Risikoappetitten forsvinner

E}atrk ble ikke butikk

I av 4 oljefondkroner i trøbbelpapirer

Nav slakter egen virksomhet

Kinesisk gigantbank vil til Norge

Nicolas Sarkozys utfordrer siktet for voldtektsforsøk

Taust i Paretos meglertelefoner

Siste uke » Siste 100 saker »

- tgnskF er det flåsete å leke med biler, men del er
nå tlobbicn min,sbr MontylQrhn (65).

Bilsportentusiasten libnty Karlan har i o\8r40 år\rært
en markanl skikkelse i noask bilsport, og harblant
annet deltatt i forskjellige utgarcr av Rallle l\ibnie-
Carlo siden 1 967-

I liortok Karlan opp et lån på 750.000 koner på
leiligheten for å kunne dyrke sin sble interesse-

- Jeg tok opp detb lånetforå kunfl€ kjrre flere billøp
rundt i Europa. Tid og økonomi har ikke lillat defie
tidligere, men dete lånet gjør meg i stsnd lil å delta i

løp i England, Frankike, på Korsika og andre
spennende steder, sier Kadan.

Han har kjøpi en engelsk irGB sportsbil som påsser
lil dette, og har satt av60 000 koner i året i l0 år til
"lbrmålet'.

' D€tE bør holde i ti år, til ieg er 75 år'ung ", og hvis
helsa holdersånn noenlunde, sier Kartan.

De senere årene har interessen grad\is gått i retrlifig
avløp med €ldr€ biler og n)€ \,ennskap.

- fidligere \ar del viklig å vinne, noe det har blitt en del
av. Nå erdet Uktigste å ha d€t hyggelig med gode
l,ennskap som bilhobb!Æn gir. Kanskie erdet li[
flåsete å leke med biler, mon det 6r nå rnin hobby, sier
Karlan.

Rallynestoren har dre\ret med salg av mobiltelobn€r,
eksklusivt ekslralE og andre produlder lil bil i 40 år.
Nå har han tEppet ned en god del prosenl, men hiler
å at han \il legge inn årene helt.

MAx: Sammen med Kjell Gudim (bak) herjet Monty Karlan rallFanene i inn- og utland på 60{allet. Her poserer
rallykjøreme foran Karlans 1931 Pierce Ærow 2-seters roadster - en av kun tre eksemplarer i \,erden. Bilen ble utlånt til

innspillingen avfilmen «N{axlvhnus». - lldligere var detviktig å \,inne. noe det harblitten del av. Nå er det\,iktjgste å ha
det hyggelig med gode vennskap som bilhobbyen gir. Kanskje er det litt flåsete å leke med biler, men det er nå min

hobby, sier Karlan. . :, ;i, '-,,i
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Har sat av 60.000 i året til billøp
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Da vil resterende boligfurrue utvikle seg slk:

Efter 5 år: 4,04 rill.
Efter 10 år: 3,94 mill.

Etter 15 år: 3,62 mill.

Etter 20 år: 2,97 mill.

(Nle beløp er ætt opp etter dagens krcneverdi. Grunnet inflasion vil den
æe,h verdien we lavere. Det er ikke tatt høyde for utgifterlvediøkning
æmføpe avvedlikehod.)

Se hele den samulerte utviklingen både for årlig beløp og
engangsutbetaling he rl

- Det er ikke htt å si hvordan boligprisene sl€l lrære ifemtiden, Det vil
alttid kunne være en fare for at boligprisene kan falle og at renten l€n
stige, medgir Sandvik.

Samtidig påpeker han at sparing iegen bolig har vært lrekl§ gunst§ i
perioden hvor dagens pensFnister har eid sin egen bolb.

tånseft er senbrlånkunder garantert å beholde bofigen uavheng§ av hva
som skjer ned rentenivå, pensjonsinnteK, boligpriser og leveatser.

Arvingene overtar boligen rGd gield, §om vil avregnes rpt boligens verdi
på arvetklspunktet, ncn om gjeHen er støne enn verdien på bol(ren,
dekker banken tapet.

- Greit å "spise opp" huset
- Et boligprisfall vil heller ikke være så alvorlb for kunden. Risikoen ved
slike produkter lbger ner på banken, bekefter fungerende direktør fur
finans og iorsikingsaydefingen i Finanstihynet Erik Lind kersen.

- Bankene satser på at bol'rgprisene skal stige, nEn vi har sagl at nran nå
ta høyde for at boligprisene kan falh, sier han.

Renten på et slikt lån ft1ger som regel 0,5 til ett presentpoeng over vanlb
flyEnde Hnerente.

Lind lversen synes ikke det er problematisk at rentene på kånet

akkumuleres og derred hgges til lånet, i stedet br at de betales.

- Det er greit nok for pensjonisten som ønsker å 'spise opp" huset sitt,

rlen bankene nS være nøye på å kalkulere riskoen, sbr Lind fuersen.

Finanstilsynet har ikke egne tall på seniorlån, nnn registrerer at ralrflBEn
øker nrye.

- M ser at det er et hensiktsnressig pro«lukt både fur den enkelle låntaker
og bankene, sbr Lind hrersen.

Flest cldre r*d aYdragsfrihet
Omhnget av lån ned avdragsftihet har steget de siste årene, og itlor var
hvert 6. lån avdragsfiitt, ifølge den siste boligHnsundersøkeben til
Finanstilsynet,

De eldste låntakerne har både høyest andel slike lån, og lengst peride
rEd avdragsfihet. Finanstilsynet setter det i sanrrenheng rEd
seniorlånene.

I'lesten hvert tredje lån til låntakere over 67 år i 2010 avdrdgsfitt.

Stabil interesse
lfølge Sandvk ser interessen for å bruke bol§en pensjon ut til å være

relativt §abil enten boligprisene er på vei ned eller på vei opp.

l-leller ikke rentenivået har vært avgjørende, rEner Sandvik.

Mdt under finanskrisen da både banker og blk flest opplevde usikkerhet

var det $kercl noe m{ndre eterspørsel,

lnteressen er klart størst blant "ungpensjonistene".

- De har nok litt andre kav til tikærelsen iform av forbruk og reisegldivitet
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-Arære pensionist på holtd er ikke min
drømmetitErelse, sier l(arlan-

Karlan, som bori Bærum, solgb seg ned i
leilighe§størrelse tra 130 l(Edratnet€Ilil 63
le/adraEnebr. BoligbyttetfigFrde en dcl penger som
han har som bufieri banl(en, om noe ubrutse[ skrlle
inntreft.

I lillegg bk han opp et Lin Efå-lån på 750.«)0 kmner
i Fomebubanken.

- Det gir meg muligheten lil å utrræ hobblen min i
noeo årlil, sierKadan.

LittE)rfra

'[ilb]6 boligeiere oler60 år, ua$eogig avinntekt.

* Lån Es med panl i boligen.

r Kunden beholder eierskapet til bollgen og får i lillegg
en lh.g€rlg Iefitil å bo i boligen.

' Lånet ubeiales som et støre eogang§beløp, som
månedlig ubctalinger, eller en kombinasion avdisse.

' Det betales ikke renler eller a\idrag, rentone tillegges
lånets hovedstol,

' Lånetroråller først \ed permanent oBrgang $l
syl(ehjem ellerdtd"

" Lånebrtoldet kan åclutbs når som lt€lst

' H\is boligens tlerdi er laere enn lånet led blfåll, er
delbanken som må del«e Epet

'Renbn på låneterflyiende og lil enhrerlid noe
høyere enn renhrl på beste boliglån.

" Kunden l€n hwrt år te*ke ra tuffalb rcnbuEt'ner i
sehrangftælsen, sefuom du ikkc betal€fdem.

' Rundt 3.fi)o k[oder har nå 1,9 milliårder gjennom
produl@t

' LånetlilbyE åvSBarebanlGn Elien, Bltlbank
(seniorlån), KLP FoGiking, Lill€§trømbånken,
Sfømmen Sparebånh Jembarepersonal€b
Sperebank og Fomebubanken.

Se lilF-sjefen i
håndjem
DNE se vioeo

Playstation trykker restart
Lea mer (r j lhgens lT

I dag slår USA i
lånetaket
Les mer'IJ i utenriks

Se flere arrangementer

2U3 side

Prooramledelse i
offe-ntlig sektor
l(arensl)rst a116 20,
Oslo

Deloltte
Seminar,
om 2 dager

hans.&try.-
Kurs,
om 3 dager

Forskningsparken
Møtesenter, Tromsø

HMS fOr ledere Po*rivoedqiq m
Welhavensvei 15, Kurs,
Sandnes - Positiv om 6 dager
Opplæring

Foredraoet: Ta
kontrolli-

H
H
H
Legg til arrangement.,

2011/05/16



Rekordhøye boligpriser kan sike bedre pensjon ' DN.no

enn dø foregående generaqpr, sier Sandvik.

- Kan bli innelåst
hforna*)nssief Aud Flelen RasmJssen i DnB tbr, sier de har rralgrt å ikke
flby denne typen lån..

- Vi tilhf En lil alle aHersgrupper, ran vi furubetter at rnan i
utgangspunldet har d<onori tl å betale renter og avdrag- Ærtall eHrc i
befolkningen stfuer. Dersom du ve§er å ta opp et stort lån i godt volGen
alds uten å betjene ved(en renter e$eravdrag, ltEn hgger d6tb |tpende
lil lånesaldoen, kan du b[ inne6s( i dagerE bolb. Dersom du etler en tid
har behov fur å tytte i en rindre hiliJhet elbr orsorgsbolig kan du
risikere å sitte uten egonkapitd og eo bositnsirn du il«e kolmrr ut av.
Dette er en sfua$m vi ikke ønsker å bura til at våre kunder korfrEr I
sbr Rasrussen.

Derfor blir
boligprisene errdø
høyerc
LesmerQldn.londom

tltleiedel betaler
villadømmen
Les mer I dnelsndom
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