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Betaler kontant via lån i banken

Betaler kontant via indestående

For dyrt via forhandler

Omkostninger er for høje via forhandler

Anerkend - argumenter - afslut
Må jeg have lov at spørge - er det penge du har stående eller er det
penge du låner i banken?
Det kan også være en god idé at bruge sin bank når man skal låne
penge, men flere af vores kunder vælger at finansiere via Nordania
Finans når drejer sig om bilen og vælger banken til de øvrige lån. Må
jeg have lov til at give dig et finansieringstilbud med en FAST lav rente
som banken ikke kan tilbyde.
Det må være dejligt og betryggende at have penge stående, men her
kan jeg tilbyde en lav rente, så du fortsat kan have dine penge
stående til fremtidige uforudsete udgifter. Må jeg have lov til at give
dig et finansieringstilbud
Det er godt at du er prisbevidst, når du siger for dyrt hvad er det så
der er for dyrt? Mange af vores kunder vælger faktisk os pga. den lave
pris. (vis evt. bankskema med rentesatser og ÅOP) Evt. slå på fast
rente som banken ikke kan. Må jeg derfor have lov til at give dig et
finansieringstilbud.
Du har ret i, at omkostningerne kan virke lidt høje, men renten er lav.
ÅOP er en korrekt rettesnor angående prisen så den kan du
sammenligne. (evt. justér din provision lidt ned, hvis bankens ÅOP
stadig er lavere)

ÅOP er for høj via forhandler

Det er rigtigt, at man kan sammenligne lån via ÅOP, men det er
vigtigt, at det er samme bilpris, udbetaling, løbetid, omkostninger
medfinansieret, som man sammenligner - evt. se tilbud fra bank.
(evt. justér din provision lidt ned, hvis bankens ÅOP stadig er lavere)

Er blevet godkendt i banken

Det lyder godt. Må jeg have lov at spørge; har du for nyligt været i
banken og blive godkendt eller er det et stykke tid siden. Vidste du at
jeg ud fra nogle ganske få spørgsmål af økonomisk karakter kan få dig
godkendt - det tager maks. 30 sek. at få et svar. Herefter kan vi
udskrive dokumenter og du kan få bilen inden weekenden.

Bank mere fleksible

Fleksibilitet er også godt, men hvad mener du med fleksibilitet? Hos
Nordania kan du vælge mellem fast og variabel rente, op til 8 års
løbetid og du kan indbetale ekstraordinært på lånet uden at det
koster dig en krone (ved variabel rente) Ved fast rente har vi
mulighed for at tage op til 1 % af indbetalingsbeløbet. (i praksis har vi
endnu ikke opkrævet dette)

Samme bankmand i flere år

Det kan også give en tryghed men vær opmærksom på, at en
bankrådgiver også varetager bankens interesse. Må jeg have lov til at
prøve at matche dit tilbud fra banken. (Evt. tilbyd kunden 2 fl. Rødvin
hvis du ikke kan matche)

Vil gerne have det hele samlet i banken

Det kan også være rart, at have det hele samlet i banken. Men det
kan også være en ulempe, hvis du senere får brug for et lån til noget
uforudset. Hvis du i stedet for at samle det hele i banken (bolig, BIL,
forbrug, kassekredit) tog billånet hos Nordania, ville der være større
chance for at få et lån i banken, hvis der pludselig skulle opstå et
yderligere lånebehov. Vi har alle et lånemaks. i banken og ved at
sprede dine lån, bevarer du dine lånemuligheder i banken. Banken
kan naturligvis se din bankoverførsel til Nordania, men banken
kreditvurderer ud fra risiko og jo større låneengagement i banken jo
større risiko har de. Jo større låneengagement man har i banken, des
sværere er det at skifte bank.

Realkredit/friværdi i hus

Det må være dejligt, at have friværdi i huset, men at optage en
realkreditlån betyder ofte løbetider op til 30 år. Såfremt du senere
skal skifte bil vil du stadig skulle betale på lånet selvom du har solgt
bilen. Det vil være en fordel for dig, at optage et lån hos Nordania,
hvor løbetiden og værdien på bilen passer sammen.

"Trussel" fra banken om at bruge dem

Det er rigtigt, at bankerne kan finde på at presse deres kunder, men
ved at vælge anden finansieringspartner kunne det tænkes, at banken
næste gang var bedre på prisen.

Jeg plejer at bruge banken

Det kan også være en god idé at bruge sin bank når man skal låne
penge, men flere af vores kunder vælger faktisk at finansiere via
Nordania Finans når drejer sig om bilen og vælger banken til de øvrige
lån. Prøv at få et finansieringstilbud i banken så vil jeg se om jeg kan
matche det.

For mange spørgsmål på låneansøgningen

I november 2010 blev der indført et forbrugerbeskyttende EU
direktiv. Alle som formidler lån skal stille nogle spørgsmål af
økonomisk karakter bl.a. rådighedsbeløb, så at forbrugeren undgår at
købe noget som han/hun ikke har råd til. I Nordania Finans har vi
nogle ekstra spørgsmål i forhold til visse konkurrenter - det skyldes at
vores spørgsmål er en del af Danske Banks creditscore (automatisk
bevillingssystem).

