
– Dette er det første norske banktilbudet 
som er hundre prosent skreddersydd for 
deg som har spart i din egen bolig gjen-
nom en årrekke. Boligen er kanskje ned-
betalt eller gjelden er betydelig mindre 
enn verdien, samtidig med at du gjerne 
skulle hatt mer penger til disposisjon. Da 
er dette tingen, sier mannen bak nyskap-
ningen, siviløkonom Thor Sandvik.

Tilbudet blir lansert gjennom 
Sparebanken Bien, som er eneste selv-
stendige, gjenværende sparebank i 
hovedstaden. En liten bank er valgt med 
omhu, ikke minst fordi denne banken 
har en særdeles nær og tett kunde-
kontakt til hovedstadsbank å være.

Trygghet og handlefrihet
– Vi har absolutt ikke gått offensivt 
og massivt ut med dette tilbudet. Det 
er knapt markedsført i det hele tatt, 
bortsett fra i brevs form til aktuelle 
seniorkunder. Vi har imidlertid arran-
gert en rekke informasjonsmøter, og 
responsen har vært veldig god, fortel-
ler Marit Midttun – leder for finansi-
ell rådgivning i Sparebanken Bien.

– Men seniorer flest har vel en 
sunn skepsis til å sette seg i gjeld, 
og vegrer seg mot en gjeldsbyrde 
som synes vanskelig å innfri?

– Det er for så vidt riktig. Og vi som 
ansvarlig bank vil aldri råde en eneste 
kunde til å ta opp gjeld som kan bli 
vanskelig å håndtere. Og ”Litt Extra” 
handler da også om noe helt annet. Her 
kan senioren få frigjort deler av det han 

eller hun har spart i egen bolig, slik 
at vedkommende kan få virkeliggjort 
ønsker og behov, sier Marit Midttun.

– Trygghet og handlefrihet er hele 
visjonen bak tilbudet. Med dette kan 
senioren få økonomisk handlefrihet til 

Litt Extra – 
Smart for seniorer
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å gripe noen av mulighetene som byr 
seg i pensjonsalderen. Samtidig, og det 
er helt essensielt: Litt Extra innebærer 
en garanti for at du får bo i egen bolig 
så lenge helsa holder, og helst hele 
livet ut, understreker Thor Sandvik.

Ulike alternativer
Pengene som blir utbetalt i årene etter 
at du er fylt 60 – skal nemlig ikke 
betales tilbake til banken før etter at 
du har flyttet ut av boligen eller gått 
bort. Dersom avtalen blir inngått av et 
ektepar, så vil utbetalingen gå til den 
som lever lengst av de to. Og vedkom-
mende eier selvsagt fortsatt boligen, og 
bor der så lenge han/hun ønsker det.

– Du kan få utbetalt en større sum 
med en gang avtalen inngås, og mange 
velger akkurat det. Alternativt kan du 
få en månedlig utbetaling fra banken, 
som fungerer som et slags pensjonstil-
skudd. Og det kan du få så lenge du 
lever eller bor permanent i boligen. Det 

går også an å kombinere alternativene, 
ved å få en betydelig engangssum og 
i tillegg månedlige pensjonstilskudd, 
sier opphavsmann Thor Sandvik.

Litt Extra skal ikke gjøres opp før 
etter at den som har inngått avtalen 
er gått bort, eller flyttet permanent 
ut av boligen. Det innebærer med 
andre ord ingen gjeld du får slite 
med, eller månedlige avdrag på lån.

Skattefordel uten avdrag
– Nei, tvert imot. Seniorer som tegner 
avtalen får mer penger til disposisjon, 
og penger han eller hun disponerer fritt. 
Med dette unngår du å betjene renter 
og avdrag, fastslår Thor Sandvik, og 
legger til at avtalen også innebærer en 
skattefordel. Enhver har nemlig rett 
til å trekke fra påløpte, men ikke for-
falte renteutgifter fra inntekten. Og 
dette gir en umiddelbar skattefordel 
som bare vil øke for hvert eneste år.

Sandvik eksemplifiserer med Ole (65) 

som eier en bolig verdt 2,5 millioner 
kroner. Han inngår Litt Extra, og velger 
850.000 kroner som engangsutbetaling. 
Det skjer ved at banken, med sikker-
het i boligen, gir Ole et lån tilsvarende 
utbetalingen. Premissene er krystall-
klare: Lånet skal ikke betjenes verken 
med avdrag eller renter. Ole kan likevel 
trekke fra påløpte renter, og får en skat-
tebesparelse som i gjennomsnitt tilsvarer 
minst 25.000 kroner i året. Han eier 
fortsatt boligen og har en garantert 
borett resten av livet, samtidig med at 
prisutviklingen på boligen tilfaller ham 
selv eller arvingene hans. Det er viktig 
å huske at prisutvikling på boligen, ren-
teutvikling eller levetid ikke har noen 
betydning for avtalens løpetid. Ole står 
naturligvis fritt til å si den opp, dersom 
han mot formodning måtte ønske det, 
sier Thor Sandvik og Marit Midttun.
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økonomi

Norske seniorer er så visst ikke kjent for å bruke spare-
pengene på seg selv, men tiden er moden for å unne seg 
litt ekstra. Det mener i alle fall initiativtakerne bak ”Litt 
Extra” – et spesiallån for seniorer som har egen bolig.

– Litt Extra gir seniorer muligheten til å unne seg økonomisk handlefrihet, 
sier Thor Sandvik og Marit Midttun.

Tekst og foto: steinar eggen

Normann Records AS er et meget spesielt pla-
teselskap – det utgir med få unntak lydrenset 

”eldre musikk” på CD. Selskapet har 
til nå hovedsakelig konsentrert seg 
om årene fram til  1950, men har 

innspillinger fra 1904 i katalogen. I 
tillegg har man gitt ut Cd-er med artis-

ter som Anne Kristin Stakston, Erik 
Wesseltoft og Karl Sundby. Bak selskapet står fami-
lien Normann, med Wenche og Edgar i ledelsen. 

Ideen til plateselskapet kom da Edgar Normann 
arbeidet med å gjøre den komplette 78-katalogen til 

sin far, gitaristen Robert Normann, tilgjengelig for 
publikum. Robert Normann er blitt satt i klasse 

med Django Reinhardt. Av andre artister 
kan nevnes Vidar Sandbeck, Gerd & Otto 

Nielsen og Leif Juster. Platene er i salg i 
vanlige musikkforretninger og kan dess-

uten bestilles på tlf  37034405 eller på 
internett. Se www.normannrecords.no
  

Eldre musikk
Nye produkter og tjenester
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