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Her er de beste
pensjonistlånene

Du kan få romsligere
pensjonsøkonomi ved 
å låne på egen bolig.
Det er imidlertid store
forskjeller i kostnadene
og kvaliteten på lånene
som tilbys de eldre.

En av de største gulrøttene ved å ta
opp lån som pensjonist, er at staten
tar 55 % av renteregningen for
mange kunder! (se undersak). 

Det siste året har flere banker be-
gynt å skreddersy låneprodukter
mot eldre kunder. Årsaken er at
flere ønsker en aktiv pensjonstil-
værelse, men merker at jobbpen-
sjonen ikke strekker til. Samtidig
sitter mange pensjonister på store
og verdifulle eiendommer, fullt el-
ler delvis nedbetalt. 

De beste
Ved gradvis å låne opp på boligen,
kan eldre få ut en månedlig «ekst-
rapensjon». Navnene er ulike, men
prinsippet er stort sett det samme:
Du får utbetalt en avtalt månedlig
sum, for eksempel 5000 kr. Samti-
dig øker lånet ditt med 5000 kro-
ner per måned, pluss rentesrente.
Du bestemmer selv om du vil beta-
le renter på lånet forløpende, eller
om de skal legges til lånesaldoen. 

Noen banker setter en grense
for hvor stort lån du kan bygge
deg opp på denne måten – fra 30
til 60 % av boligens verdi. 

Vi har endevendt låneprodukte-
nes fordeler, ulemper og kostnader
for å finne de beste. Vi har beregnet

kostnadene ved å bruke et ferskt
pensjonistpar, Hans og Hilde, som
ønsker å få utbetalt 5000 kr. i må-
nedlig ekstrapensjon til de blir 80. 

Vi har forutsatt en langsiktig
rente som er 3 prosentpoeng høye-
re enn dagens. Det billigste er å vel-
ge en ordinær Boligkreditt/Fleksi-
lån. Dyrest er Nordeas Pensjons-
kreditt. Med våre forutsetninger
har lånet vokst til henholdsvis
1 117 000 (billigst) og 1 305 000
kroner (dyrest) etter 12 år. Likevel
har vi valgt å gi Litt Extra, som langt
fra er billigst, best karakter. 

Ulikt de andre låneprodukte-
ne, får du med Litt Extra en livs-
lang garanti mot å bli kastet ut
av boligen – selv om lånet til
slutt skulle overstige boligens
verdi. Da må banken ta tapet. 

En stor hake ved de andre pro-
duktene er nemlig dette: Hva skjer
den dagen banken forlanger at du
skal begynne å betale renter på lå-
net? Hva hvis den ene ektefellen
dør og den som sitter igjen (oftest
kvinnen) har lav jobbpensjon? Fra
bankene har vi fått svært vage svar:
«Vanskelig å svare på, hver kunde

BEST I TEST: Sparebanken Biens Litt Extra DÅRLIGST: Nordea Pensjonskreditt

SKAL LÅNE: Gunhild Lande bor i rekkehus på Ekeberg i Oslo, og følger 

må vurderes individuelt»-svar.
Med Litt Extra er det bankens
problem, ikke ditt, hvis lånet vok-
ser over hodet på deg pga. lang le-
vealder. En annen fordel er at du
kan få lånet selv om du har lav pen-
sjon, det er sikkerheten (boligver-
dien) som er det avgjørende. Andre
banker foretrekker kunder med
bedre økonomi. Litt Extra får imid-
lertid ikke toppkarakter pga. høy
rente. Har du veldig god økonomi
med solid pensjon, og kanskje skal
låne relativt lite i forhold til boli-
gens verdi, er nok Boligkreditt/
Fleksilån et bedre produkt for deg.

Den verste
På bunn havner Nordea Pensjons-
kreditt. Å lånefinansiere en livren-
te er på lang sikt bare en god idé for
banken, ikke for kundene. Når
banken opererer med en lånerente
på drøyt 3 % og en forventet net-
toavkastning for livrenten på 5 %
(som de gjorde i VG i november),
blir det å kaste blår i øynene på
kundene. Du bør tvert imot for-
vente at netto livrente holder seg
under boligrenta på lang sikt.

Du kan få 55 prosent rentefradrag!
Som pensjonist kan du 
trekke fra inntil 55 % av
renteutgiftene på skatten.
Vanlige skatteytere får bare 28 %
rentefradrag. Årsaken til forskjel-
len er skattebegrensingsreglen
som 40 % av landets pensjonister
faller innenfor. Regelen gjør at du
slipper skatt hvis du tjener under
125 400 kr. som enslig pensjonist
(205 700 for ektepar). Tjener du
mer, må du betale tilbake skatte-
fordelen på de første 125 400.
Skattesatsen på hver nye krone du 

tjener, er 55 %. Har du fradrag, som
rentefradraget, blir effekten at
skatten reduseres med 55 %. Den
økte skattesatsen vedvarer for inn-
tekter opp til 211 600 kr. (forutsatt
ingen andre fradrag enn minstefra-
draget). Tjener du mer, går du til-
bake til vanlige skattesatser. 

EKSEMPEL
1. Vanlig skatteyter
Lønn: 200 000
Renter: 20 000
Rentefradrag: 5600

Netto renteutgift: 14 400
2. Pensjonist
Pensjon: 200 000
Renter: 20 000
Rentefradrag: 11 000
Netto renteutgift: 9000
h Du får rentefradrag for påløpte
renter, som i eksempelet med Litt
Extra, selv om disse rentene ikke
betales fortløpende, men trekkes
fra når lånet innløses. 
h Du merker rentefradraget ved at
skattetrekket på pensjonsutbeta-
lingene etter hvert faller. 
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Låner seg
litt rikere
Gunhild Lande (68) har bestemt
seg for å ta opp lån, mest fordi
sønnene har sagt at hun bør 
gjøre det.

Tekst: Sonja Holterman
sho@dagbladet.no

– Jeg vokste opp med at man helst
ikke skal skylde noen, noen ting,
men jeg er ikke redd for lån, sier
Gunhild Lande (68). Den ferske
pensjonisten bor alene i et nesten
ubelånt rekkehus på Ekeberg i Os-
lo. I hele sitt liv har hun jobbet som
musikklærer, og pensjonen hun
får, rekker akkurat rundt. Nå har
hun bestemt seg for å låne på huset. 

Barna støtter
– Det går akkurat rundt, men jeg
vil at det skal gå litt mer enn rundt,
sier hun. Det var den ene sønnen
hennes som satte henne på tanken.
Barnas støtte er viktig.

– Barna mine synes ikke jeg
skal knipe og spare til dem. Det
at de synes det er lurt å ta opp
lån, gjør det jo lettere.

Gunhild Lande har ennå ikke be-
stemt seg for hvilket lån hun skal
ta, men det blir et hvor hun ikke
betaler avdrag, og kanskje heller ik-
ke renter. Lande vil gjerne ha litt
mer penger til å vedlikeholde hu-
set, pusse opp hytta og til reiser. 

Vil reise
– Jeg vil gjerne reise litt mer enn
jeg har hatt råd til fram til nå. Og så
vil jeg gjerne kunne gi barna mine
gaver, og å hjelpe dem når de tren-
ger det, sier Gunhild. 

Og fortsetter:
– Det er ikke noe ekstra-

vagant jeg vil, bare ha litt bedre
råd.

trenden med pensjonister som tar opp lån. – Smålån liker jeg ikke, men et skikkelig lån på huset, det kan jeg ta, sier hun. Foto: Lars Eivind Bones

Men hva med
arvingene?
Finansdepartementet uttrykker
bekymring for arvingene og 
advarer mot en potensiell
gjeldsbombe.
En ulempe med pensjonistlånene
er at arven spises opp av gjeld og
rentesrenter på gjelden. Til for-
skjell fra vanlige boliglån er det
vanlig at renten på pensjonistlåne-
ne legges til lånesaldo – og ikke be-
tales forløpende. Gjelden kan fort
spise opp mye av boligverdiene når
et bo til slutt skal gjøres opp – til ar-
vingenes mulige overraskelse. 

Problematikken ble iallfall nylig
tatt opp av statssekretær Bjørn
Arild Gram (SP) i Finansdeparte-
mentet i en tale til banknæringen.


