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Tænk før du låner 
 
Låner du penge, skal du på et tidspunkt betale dem tilbage. Du skal desuden betale renter af dem. 
Det betyder, at din gæld vokser af sig selv. I de fleste tilfælde bestemmer du ikke selv, hvornår du 
skal betale et lån tilbage.  
 
Der er god grund til, at du tænker dig om, inden du låner. Nedenfor kan du læse om de forskellige 
former for studielån. Du kan også se lidt om de konsekvenser, det har for dig, når du tager et 
studielån. 
 
Lån du kan tage i 2017: 

• Studielån (almindeligt lån sammen med SU-stipendiet) – 3.078 kroner om måneden. 
• Slutlån – 7.940 kroner om måneden (kun videregående uddannelser). 
• Supplerende forsørgerlån: 1.540 kroner om måneden. 
• Studielånet kan forhøjes med det beløb en forældreafhængig støttemodtager får mindre end 

maksimalt stipendium. 
 

Renten, du skal betale, er i studietiden fire procent. Når du er færdig med at læse, skal du begynde 
at betale lånet tilbage. Samtidig ændres renten til diskontoen plus et procent-point. Hvis diskontoen 
for eksempel er 0,0 procent, når du skal tilbagebetale, er renten under tilbagebetaling 1,0 procent. 
Bemærk at diskontoen relativt ofte ændres, den var 0,0 procent i december 2016.  
Misligholder du tilbagebetalingen af dit lån, stiger renten til 8,05%.  
Du kan se mere om studielån og de regler, der gælder, på www.su.dk. 
 
Før du tager et lån, er det klogt at tænke igennem, hvilke følger gælden kan have for dig på et 
senere tidspunkt. Lånet skal være betalt tilbage i løbet af en bestemt tid. Hvor længe afhænger af, 
hvor meget du har lånt.  
 

Betalingsperiode for gæld (max. 15 år)
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Nedenfor kan du se eksempler på, hvor meget du kan komme til at betale tilbage hver 2. 
måned. Du kan også se, hvad det betyder for det beløb, du skal betale tilbage, at renten 
stiger med for eksempel 1 procent-point.  
 
 
Eksempler på tilbagebetaling (før skat) af lån ved en rente på for eksempel 1,0 % 
og ved en stigning på 1 procent-point. 
 
    
 Lån 

(hovedstol) 
 Tilbagebetaling  

Låneperiode   Gæld ved start på 
tilbagebetaling 

Du skal hver 2. 
md.  betale 

     

 ………..……….…….……..  kr.  ……..…….…...……………… 
  
Rente under 
tilbagebetaling 1,0 % 

    

     

3 år  108.013   115.709 1.852 
     

4 år  147.602  161.642 2.063 
     

5 år  187.983  209.940 2.513 
     

6 år  229.171  261.005 3.124  
     

6 år  + 1 år slutlån 337.477  379.846 4.593 
     
     
Rente under 
tilbagebetaling 2,0 % 

    

     

5 år  187.983  212.890 2.739 
     

6 år  229.171  264.674 3.405 
     
 
Anm.: Opgørelsen af udlånet (hovedstolen) er i løbende priser, dvs. det er forudsat, at lånesatserne 
reguleres med 2,0 % i 2017 og fremover. 4 år = 46 rater og 5 år = 58 rater. Eksemplerne er baseret på 
de aktuelle renteforhold, dvs. en rente under studietiden på 4,0 % og 1,0 % efter uddannelsens 
afslutning, samt ved en rentestigning på 1 procent-point. 
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