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Bankerne enige om at straffe
kunderne
Test viser, at de store banker giver kunderne rentesmæk samtidig. Professor kalder
konkurrencen usund i den danske bankverden
09:14, 04. feb 2012 | Kaare Kronberg
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Når den ene bank skruer op for renten, så følger de andre store banker automatisk med. En usund konkurrence,
kalder en professor fænomenet. (Foto: Colourbox) Se stort billede |  Del
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I går ramte en rentestigning på op mod 0,5 procent Danske Banks kunder.
Om cirka en uge vil kunder i to af landets andre store banker - Jyske Bank
og Nordea - blive ramt af lignende stigninger.

Og det er langt fra overraskende, at når kunder i den ene bank får
rentesmæk, så får kunder i de andre store banker det også. Det viser en
gennemgang af de store bankers rentestigninger, som Ekstra Bladet har
foretaget.

Læs også: Du får rentetæsk af grådige banker

Inden de aktuelle rentestigninger havde kunder med et boliglån,
kassekredit og et forbrugslån i Jyske Bank, Nordea og Danske Bank måtte
inkassere tre rentestigninger og en samlet stigning på 1,25 procent i løbet
af 2011.

Usund vane
For Danske Bank og Nordea gik der ikke længere end femten dage før en
rentestigning hos den ene tilsvarende trådte i kraft hos den anden.

- Det er en usund konkurrence, og det viser, at der er for få banker i den
danske banksektor. Det kunne godt forklare, at de følger hinanden, siger

professor, Finn Østrup fra CBS.

Stigningerne rammer kunderne hårdt. Som Ekstra Bladet i dag
kan fortælle, har en bankkunde – Claus Pollas, fhv. bankmand –
regnet sig frem til, at de nu i alt fire rentestigninger på hans
boliglån vil betyde, at han skulle spytte 32.000 kroner mere i sin
banks kasse.

Læs også: Foreslår kreditforeningen nyt lån for din
skyld?
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Forbrugerrådet opfordrer nu kunderne til at tage affære og i højere grad
forhandle om priser, når bankerne skruer renten i vejret.

- Hvis vi var mere konkurrencebevidste, så ville bankerne være tvunget til
at konkurrere noget mere. Dermed vil Danske Bank ikke bare kunne læne
sig tilbage og sige, ’at du er da velkommen til at søge over mod Nordea,
men de gør det samme, som vi gør,’ siger Vagn Jelsøe, der er
afdelingschef i rådet.

Læs mere i Ekstra Bladet i dag og få råd til, hvor du med
fordel kan låne penge.
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Anders L. for 2 timer siden
Netop ........ men det er let at komme uvæsenet til livs. Man skal blot bruge
lidt færre penge end der kommer ind på kontoen, så får man ingen
rentesmæk :)

Derefter kan det betale sig at finde en mindre (evt. internet-)bank, som rent
faktisk betaler for at have dine penge stående hos dem. En internetbank har
jo den indlysende fordel, at de ikke behøver en mausoleumlignede
opbygning på et hovedstrøg i sleben granit, marmor, glas og lignende kolde
dyre omgivelser, som DU i sidste ende kommer til at bløde for.

Johnny Peter B. for 6 minutter siden
Vi skal bare have en statsbank som klarer de helt almindelige
bankforretninger: Nem-konto byggelån og udlån af de enkle
slags.

Det kan ikke passe at renteniveauet falder og vi får ingen rente
af indeståender og skal vi betale tårnhøje renter om vi
overhovedet kan låne noget.

Desuden har vi betalt gyldne håndtryk og forgyldt Peter
Straarup fra Danske Bank - den GebyrGrib.

Næh - jeg startede i en sparekasse som kunde for 50 år siden
- den savner jeg i dag.

Henrik M. for 2 timer siden
Undlad at acceptere at betale mere end 5% i rente.. bankerne betaler 0,75%
for at låne penge, giver 0, 25% til indlån, og stjæler 11% hos danskerne..
Godt så, men så er der også en risiko de påtager sig.. Jeg foreslår, at vi fra
dd. stopper med at betale renter til bankerne i det hele taget. De lever af
statsstøtten, og voldboller os bagefter, for at kunen give deres ledelse fede
bonusser. Er de ikke tilfreds med det, kan de tage vore værdier, det gælder
for 50% af samtlige dk-hustande at de er insolvente... Løn udbet. i cool
cash, men ingen løn indbet. længere.Noget skal der i gøres, for det her tager
ingen ende...

Hasse D. for 1 time siden
Henrik M.

Du snakker som du har forstand til.

Hvad er det for en statsstøtte du snakker om?

Bankpakkerne har de selv været med til at betale til, og med
mindre en bank krakker får den ikke en rød reje fra Staten,
men der er kun udgifter forbundet med at være med i
bankpakkerne.

Staten har i øvrigt tjent på bankpakkerne.

Jeg græmmes af personer som dig, der bare lukker lor* ud,
uden at vide en skid om de reelle forhold.

I øvrigt skal stort set alle banker også funde sig i udlandet, og
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det koster kassen i disse dage. Så dine høker-regninger
omkring ind- og udlånsrente kan vi ikke bruge til en skid.

Tag og sæt dig ind i tingene i stedet for at sprede løgne.

Flemming H. for 44 minutter siden
@Hasse D - Og hvem har finansieret bankernes udgifter til
bankpakkerne? Det har kunderne gennem højere gebyrer, da
det er den eneste måde banker kan finde ud af at få penge i
kassen i dag. Det eneste talent banker skal have i dag er at
opfinde nye gebyrer.

Det nærmest umuligt at få så høje renter af indestående at det
kan dække den skov af gebyrer man skal betale for alt lige fra
at trække vejret, til at slå en fis.

Det er muligt at verdensøkonomien er årsag til de faldne renter
på indestående, men bankerne har alligevel formået konstant
at øge deres overskud ved at tage gebyrer for alting.

Henrik M. for 34 minutter siden
Nånånånå da Hasse... sidder du i Danske Bank, Nordea som
"rådgiver" eller sælger.

Bankerne bidrager ikke til samfundets udvikling, tvært imod, de
er et nødvendigt onde, vi kan få en paraply af dem i strålende
solskinsvejr, men når det regner, hvor det gælder melder de
hus forbi.

Det der forgår i dag er tyveri, ovenikøbet legalt tyveri. Og hvad
angår mine påstande: Amagerbank chefen der får mio. i
fratrædelse, Roskildebank manden der får 30 mio. med i
pension, Nykredit der hæver sine bidragssatser med 40% til
mellem 0,8 - 1.2%. Og i Internationalt regi... at udstede 7.7
trillioner i lån, hvor der er givet tilladelse til 700 mia. Hvor tror
du pengene kommer fra ... du må enten være bank ansat, eller
ekstrem naiv..

Martin N. for 28 minutter siden
Øhh, du har vist lige glemt at bankerne (som alle andre
virksomheder) kan trække deres underskud fra i skat! Så staten
har tabt adskillige mia. på bankerne de sidste 3-4 år. Summa
summarum, dækker indtægterne fra bankpakkerne slet ikke
dette tab.Men det dribler "dine" venner i finansrådet behændigt
udenom, når man spørger ind til dette.

Thomas L. for 27 minutter siden
Flemming. hvor mange firmaer kender du der har kunder for
ikke at tjene penge?

naturligvis skal omkostninger da hentes hos kunderne, hvem
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fanden skulle de ellers hentes hos???

Henrik M. for 25 minutter siden
Hasse, vi ved godt du har fået en læreplads i Danske Bank,
men alligevel;

Hvordan kan det være at samfundet taber mega mange
milliarder på finansiel stabilitet, når nu bankerne er så dygtige,
ansvarsbevist eller samfundsorienteret?.

Danske Bank taber Milliarder i Irland, og havde de taget de
afskrivninger på dårlige lån, da de skulle tage dem, var de gået
konkurs... Men.. det skal de ikke, for de er for store til at gå
ned. KLAMME personager

Jørgen K. for 15 minutter siden
Altså.. I mange MANGE år før krisen startede i 2008, har
bankerne skovlet mange MANGE milliarder ind til aktionærerne,
men lige så snart der er en krusning på overfladen, så er de
DRÆNET for penge.. Det giver sgu ingen mening!

Erik B. for 1 time siden
Anders L., Sikke noget vrøvl, uanset om du har overskud eller underskud på
kontoen får du rentesmækket.

- Bankerne benytter både højere rente for udlån og lavere for indlån, så du
slipper ikke!

Renten og gebyrerne er bankernes "tag selv bord"(!), og de ved udmærket
hvem der skal betale for deres fejlslagne økonomiske dispiositioner med
udlån til "ludtkasteller"!

Bankerne mangler ikke penge sådan som de gerne vil fremstille situationen,
- se bare på de enorme fratrædelsesgådtgørelser og pensioner de giver
afgående direktører og de honorarer bestyrelserne tager til sig selv for deres
elendige ledelse af bankerne.

Anders L. for 34 minutter siden
Ja, nu fik jeg på den pæne side af 2000 i renter af indestående
på en alm. lønkonto sidste år, så jeg piver ikke - dog har
renten været højere de tidligere år.

Imidlertid reflekterede jeg på artiklens substans og Klaus B's
kommentar. Derfor forstår jeg ikke din generelle belæring til
mig ? Du tror måske ikke jeg læser andre aviser end EB, eller
måske mangler indblik i rentes- og infinitesimalregningens
decimaler?? :)
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Tim O. for 1 time siden
hvor er konkurrencen henne i den danske banksektor. ?????? . Danmark
har brug for den Statsbank nu!

Thomas L. for 25 minutter siden
lol yeah right, lad os give Villy lov til selv at trykke hans
Villyarder... men vent lige en måneds tid tak. jeg skal lige have
indkøbt et stort lager af trillebører som jeg kan sælge til folk der
skal fragte deres penge rundt for med inflation mm. så skal
man da af med et par millioner for at købe en liter mælk

Gunnar H. for 44 minutter siden
Hvad kan jeg sige? SKIFT bank hvis man ikke vil betale! Det har jeg lige
gjort! Skiftede fra NORDEA til Sparbank og har sparet en renteudgift på kr.
14000,- for et lille lå på 1 mio.

De forpulede grådige banker som NORDEA og Danske bank må fandme
lære det på den hårde måde! Håber virkelig at folk læser og tager sig
sammen og SKIFTER fra de store lorte banker! Sidst har NORDEA haft et
årsresultat på ikke mindre en 26 Milliader i overskud!

På lidt over et år er renten steget hos Nordea fra 4,7 til 5,85 % og i samme
periode er renten hos Nationalbanken faldet til det laveste nogensinde i
Danmarks historie!

John B. for under et minut siden
Det sjove, eller interessante, i din beskrivelse er, at den
situation med et skift fra de store til de små eller mindre
banker, rent faktisk var tilfældet for en del år tilbage. Ud over,
at en del mindre erhvervskunder fandt over i de mindre banker,
så så man en nærmest vild flugt af almindelige privatkunder,
fra de "store" og over til de små banker.

Flugten var så markant, at det gav anledning til selvransagelse
hos de store banker, som efter en tænkepause på længde med
tiden for at vende en supertanker, endelig så lyset og erkendte,
at de nok måtte se nærmere på det selvskabte problem.

Da mange kundeemner egentlig befinder sig bedst i storte
banker (forstå det hvem der kan), så skete der ikke særligt
overraskende det, at efter at de store banker havde gjort sig
mere "kundevenlige" på rentesiden, ja så strømmede en stor
del tidligere udvandret kunder, gradvist tilbage til de store
banker igen.

Nu er situationen så ligesom vendt igen, pengepugerne og
gebyrhøgene har igen svinget pisken, løftet gebyr og
rentebyrden, og dette i særlig grad på privatsiden. Det har de
især for at kunne holde erhverssiden lidt mere fri, selv om de
også har fået rentekærligheden at føle.

Samtidig har de store banker i den grad udvist en usandsynlig,
grænsende til det pinlige, velvilje ved, at sikre sindssyge og
helt ude af proportioner høje lønninger og pensioner til
"cheferne", og det endda selv om de har stået i kø for at få
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andel i statens bankpakker.

Lidt sjovt er det, at forbrugerrådet og andre peger på, at
konkurencen inden for banksektoren er for lille - jeg vil hellere
kalde den for ikke eksisterende.

Faktisk syntes det, at virke som om der eksistere en
kartreldannelse, ved at de store banker justere nærmest
samtidig og med den samme størrelse. Karteldannelse er som
bekendt ulovligt, men dem som skal tage affærde, bank eller
finanstilsynet, de hytter sine egne og er ikke aktivt medvirkende
til, at den konkurence som skal være tilstede, også er en
realitet.

Ikke særligt overraskende, er det selvsamme tilsyn, som ved
flere tilfælde af bankkrak har udvist ringe grad af rettidig omhu
og følgelig action, en action som formentlig ville have reddet
nogle af tilfældende og dermed de mange, især privatkunders,
tab.

Selv om der jo rimeligvis er tyndet noget ud i de små banker
de seneste få år, forårsaget af finanskrise og ikke mindst af
deres egen dårlige bankstyring, så er der jo stadig en pæn del
små og særdeles sunde banker tilbage. Det som meget vel kan
være et problem her, det er, at mange kundeemner finder, at
de fleste af de interessante mindre banker, i deres øjne ligger
for langt væk fra deres bopæl.

Umidelbart ser jeg ikke det som et stort problem, selvfølgelig
lidt afhængig af ens engagement, men med en pc-bank
funktion kan man jo klare 98% af sine normale
bankforretninger, og de sidste vel i langt de fleste tilfælde via
telefonen.

Dog er der ingen tvivl om, at en gentagelse af tidligere omtalt
kundeskift eller flugt fra de store banker og over til de mere
venlige og små banker, nu må være et emne der skal ses
yderst seriøst på.

Lasse M. for 2 timer siden
Jeg straffer bankerne!Hvis jeg absolut skal låne penge, gør jeg det nede på bodegaen.Det
er mere reelt.

Lars C. for 2 timer siden
Jeg har også prøvet, men Børge Boldtræ vil have 100% i rente om
måneden.

Anders L. for 2 timer siden
Så prøv Ulla Ridepisk i stedet for ........... det er stadig 100%,
men lidt mere underholdende :)

Heidi C. for 1 time siden
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Tja jeg har lige prøvet at true min bank med at det blev værst
for dem , for stoppede de ikke omgående ville jeg flytte alt min
gæld til en lille bank... hmmm virkede ikke tror jeg bruger
bodegaen pr efterdags.. :D

Lasse M. for 1 time siden
Lars C10% i rente på bodegaen. 15% i banken på et herognu
lån.

Ok, det er en del år siden, men at skulle sidde og blive
ydmyget af en 22 årig banklærling har jeg fået nok af. Hellere
undvære eller låne andre steder end i banken.

Et andet spørgsmål:Hvorfor må vi ikke få en Svensk eller Tysk
bank til vore nemkonto/ lønkonto?Der er jo fri konkurence over
grænserne i EU.Men det gælder nok kun lavtlønsjob.

Thomas L. for 23 minutter siden
hvis du kun kan låne til 15% i rente, så burde du nok slet ikke
låne penge...

Annonce

Erik B. for 2 timer siden
Hører jeg ordet: Kartel?

Det er jo ikke noget nyt at bankerne samarbejder og at der ikke er nogen konkurrence.

Johnny L. for 1 time siden
Danmark og danskerne behøver en Stats-bank, der vil behandle enhver
borger rimeligt ordentligt, ærligt og retfærdigt, bl.a. så lån o.l. - er til fair
priser!

Jeg tvivler dog på, at nogen politikere har mod til, at de vil støtte en god og
retfærdig Stats-bank.

EU vil nok også protestere, pga. lov om, Staten ikke normalt må konkurrere
med private virksomheder.

Sorry, men jeg tror heller ikke, en Stats-bank bliverden rette løsning på, at
bankerne ikke altid opfører sig - godt, og retfærdigt nok. Men det ikke pga
idèen,

- men grundet min fraværende tillid til de politiske ledere!
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Med en Stats-bank, uha, der kunne man ellers gøre rigtigt meget godt, og
økonomisk lindrende, for en meget stor del af alle bank-kunder - ved bl.a.:

Billigere lån, samt god og ærlig rådgivning, og/elller - billigere kassekredit,
samt bedre vurdering af forretnings- & virksomheds-ideer - m.v..

Når banker begynder tage omkring 17% p.a. i renter, plus evt. gebyr(er), så
kalder jeg det åger!

En Statsbank har bedre sikkerhed hos borgerne, fordi Staten kan lave
fradrag i løn mv, hvis aftaler ikke holdes.

Det kunne måske også blive en rigtig god forretning for Staten - alle os
borgere, såfremt Staten kune låne penge ud - til billige renter. Staten kan jo
låne mega billigt, og derfor vil der nemt blive fin fortjeneste på udlån.

Kan nogen forestille sig, hvor mange økonomisk trængte borgere, som
kunne få hjælp og gavn af, en Stats-bank?

Får borgerne med mellemste og mindste indkomster, bedrestyr på deres
økonomi, og sparer penge ved billiger lån, vildet logisk smitte positivt af på,
at samme borgere ville forbruge flere penge, til gavn for bl.a. bredt -
forretnings-livet, fordi det vil skabe større/mere - forbrug.

KhJohnny Lauritsen, Århus. F/ Børn og Unge Partiet.

Hasse D. for 44 minutter siden
Johnny L.

Hahaha....må sgu trække på smilebåndet over din kommentar.

Tror du virkelig seriøst, at staten er i stand til at drive
bankforretning bedre end de "traditionelle" banker? Lool.....

Bare kig på DSB, SAS og andre mere eller mindre statslige
virksomheder og så svar mig på, om du synes de gør det
godt?

De er - lige som den resterende offentlige sektor - ineffektive
ad helvede til....og tro mig, jeg ved hvad jeg taler om.

Fakta er jo, at også en statsbank vil skulle gøre sig
overvejelser omkring, hvem man låner penge ud til. Du skriver
"Kan nogen forestille sig, hvor mange økonomisk trængte
borgere, som kunne få hjælp og gavn af, en Stats-bank?".Skal
en eventuel statsbank bare vende det blinde øje til, og låne
penge ud til personer, hvor man ved, at sandsynligheden for at
pengene kommer tilbage er lig nul??

Det er jo de overvejelser, en "traditionel" bank må gøre sig,
men det mener du jo så sikkert ikke en statsbank behøver?

Fakta er, at en statsbank også vil skulle betale lønninger til de
ansatte, for at det løber rundt, og at de dermed har store
omkostninger der skal dækkes.

Det vil være et sygt samfund, hvor en statsbank bestemmer
hvor pengene skal flyde hen i samfundet.

Folk har helt urealistiske forventninger om, hvad det koster at
drive bankvirksomhed i disse dage, og hvad det koster at funde
sig i udlandet, som langt de fleste danske banker er nødt
til.Tror du, at 9 ud af 10 danske banker har været ude i store
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fyringsrunder, fordi de synes det er sjovt?

Banksektoren er en af de mest konkurrenceprægede brancher.
Flere "eksperter" har udtalt, at antallet af banker i DK realistisk
betragtet skal ned. Med andre ord medvirker det store antal af
banker i Danmark til, at der fortsat er en stor
konkurrenceintensitet i branchen. Såfremt der er nogen banker,
der mener at de kan overleve på lavere udlånsrenter og
gebyrer står det dem frit for at gøre det.

En statsbank er utopi og det er vel kun de mest ræverøde
lejesvende, som seriøst tror på, at det kan fungere. For os
andre normalt tænkende personer er det utopi.

Lad mig gætte: Du er også en af de personer, der seriøst
mener, at bankerne har hovedansvaret for finanskrisen? og at
bankerne er nogle griske svin?

Det er ofte en rigtig god ting at sætte sig ind i tingene inden
man kommenterer her på Nationen.

Det er blot et forslag fra min side.

Luci S. for 1 time siden
Kartel. Og det er præcis det samme med tøj og mad.Europas dyreste
forbrugerpriser.

Flemming T. for 27 minutter siden
Hasse D. Nej, du aner ikke hvad du taler om.

Kenneth O. for 2 timer siden
"Forbrugerrådet opfordrer nu kunderne til at tage affære og i højere grad forhandle om
priser, når bankerne skruer renten i vejret."

Problemet er at bankerne IKKE vil forhandle med mindre det er en bank der er på randen
af konkurs.Bankerne har fået alt for meget magt og folk sidder nu i en klemme hvor man
bare er nød til at makke ret og følge deres prissætning. Det værste er at bankerne er
bevidst om dette og derfor tryner alle de små kunder efter at mange af de store har levet
alt for fedt i mange år på bankernes uansvarlige omgang med kapital.

Luci S. for 1 time siden
Du har ret. Hvis banken vil gå med til at forhandle, så kan man nærmest
regne med, at den er insolvent.

Thomas L. for 19 minutter siden
ja det er så forkert Luci
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Dennis l. for 2 timer siden
det er jo helt til grin det her land efterhånden, politikerne og bankerne røver os fra hus og
hjem, og de gør det for vores egne penge.

De har jo fuldstændig glemt at de sku være en service for folket og de ikke er noget uden
os.. håber snart der kommer revolution til danmark, det er smarte slipse drenge uden livs
og erhverv erfaring som styre landet

Dari O. for 2 timer siden
Jeg er sådan set meget enige med jer allesammen, men svar mig lige på det her
spørgsmål:

hvem har så stemt på de politikere som gennemførte, ikke én men hele TO, "bankpakker"
som flyttede vores skattepenge fra samfundskassen og ned i lommerne på gebyrgribbene
???

Lasse M. for 1 time siden
Der var ikke andre at stemme på.Næste gang ryger valgkortet direkte i
brændeovnen.

Hasse D. for 33 minutter siden
Dari O.

Svar mig venligst på, hvordan f.eks. : Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank,
Nordea, SparBank, Ringkjøbing Landbobank, Frøs Herreds Sparekasse osv.
osv. har fået fat i pengene fra bankpakkerne?

Det ville interessere mig meget at høre.

Fakta er jo, at bankerne SELV i MEGET udpræget grad har bidraget til
bankpakkerne. Bankernes EGET bidrag alene til Bankpakke 1 var på 7,5
mia. kroner. Det er jo ikke sådan, at alle banker bare får pengene udbetalt.
For de solide banker - som trods alt fortsat er 9 ud af 10 danske banker - har
bankpakkerne ikke været andet end STORE omkostninger.

Jeg arbejder selv i en større dansk bank, der i en årrække har betalt et sted
mellem 300 og 400 mio. årligt til bankpakkerne uden at få en SKID retur, ud
over at man blot har kunnet konstatere, at man har været en ansvarlig bank,
der har medvirket til at sikre samfundet mod tab fra usolide banker. Og det
kalder du at - citat: "...flytte vores skattepenge fra samfundskassen og ned i
lommerne på gebyrgribbene????"....Jeg er målløs over din uvidenhed!

De mest solide banker har jo ikke en gang gjort brug af muligheden for
billige statslån.

Jeg græmmes af uvidende personer som dig, der snakker som de har
forstand til. Sæt dig venligst ind i tingene FØR du kommenterer!

Og så er det et faktum, at Staten i skrivende stund faktisk har tjent på
bankpakkerne! Alene fra bankpakke 1, har staten opnået et "overskud" på
2,5 mia. kroner!!!
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Flemming C. for 12 minutter siden
Hasse D.

Jeg må indrømme, at jeg til gengæld græmmes, over
debattører herinde, der ikke kan kommentere andres indlæg i et
nogenlunde anstændigt sprog - og uden personlige angreb.

Som ansat i banksektoren, synes jeg ikke du er en særlig god
reklame for de danske banker.

Kunne faktisk være interessant at vide, hvilken bank du er
ansat i.

Jørgen K. for 8 minutter siden
Men det er da også et faktum at bankerne SKOVLER penge
ind!Med en bulldozer!

Lasse R. for 1 time siden
Tja, måske skulle man gøre det muligt at optage sine lån i andre lande, så skal du se
bankerne slikke r.. på kunderne for at få dem til at blive, måske kunne det få presset
renter, gebyr osv. ned.

Jeg har på ingen måde forstand på bankverdenen, så det er bare et skud i tågen.

Luci S. for 1 time siden
Man kan for så vidt sige, at Nordea er en delvis udenlandsk bank. Den
svenske del af banken opkøbte den svenske postgiro på et tidspunkt.

Hasse D. for 31 minutter siden
Lasse R.

Godt du lige kommer med den sidste del af kommentaren...for den er vist et
meget godt udtryk for den generelle situation her på Nationen....

Folk taler som de har forstand til....har blot et generelt had til banker og
andre finansielle virksomheder, uden at de reelt kender forholdene.

Flemming N. for 15 minutter siden
@Hasse D. Hvad er det lige der gør dig til et orakel??

Jørgen K. for 5 minutter siden
Vi har da hørt lidt om at de i hvert fald tjener MILLIARDER af
kroner.. Og man kan jo ligesom ikke undvære en bank i

Del Anmeld

Del Anmeld

Svar Del Anmeld

Svar Del Anmeld

Svar Del Anmeld

Del Anmeld



Ekstra Bladet - Bankerne enige om at straffe kunderne

http://ekstrabladet.dk/kup/dinepenge/article1702668.ece[04-02-2012 11:26:14]

+ 1  

- 3  

0  

+ 3  

- 3  

- 4  

dagens Danmark kan man?

Ja lidt sund konkurrence fra udlandske banker kunne nok være
meget fint, men OK de tjener altså også urimeligt mange
penge på at håndtere vi andres penge.

Thomas L. for 16 minutter siden
Lasse, hvem forhindre dig i at ringe til en svensk bank og høre om de vil
låne dig penge??????

Som Hasse skriver, måske skulle man overveje om man ikke skulle sætte
sig lidt ind i tingene inden man kommenterer....

Brian J. for 2 minutter siden
Du kan ikke lave forretninger med danske kunder, uden at have licens til at
drive finansiel forretning i Danmark

Christian L. for 58 minutter siden
Vi bor desværre i danmark, det er pisse dyrt. Det har det altid været og det bliver det
desværre ved med at værre. Der vil altid være nogen der skummer fløden. En større bank
i danmark var slemt utilfreds med et overskud på 1,1 mia, efter skat, at de straks hævede
udlånsrenten og forhøjede alle gebyrer med er par procent. Hvis jeg vil forhandle med
banke griner de bare og siger at jeg jo bare kan finden en anden bank. De andre er jo
lige så grådige.......

steen h. for 37 minutter siden
Piv, piv, piv

"Vi bor desværre i Danmark". Ja Christian men hvem tvinger dig til det?
Hvem tvinger dig til at gøre forretning med din nuværende bank? Du kan
skifte bank hvis du er utilfreds, og hvis andre banker ikke vil overtage din
gæld, må du betale ved kasse 1 - det er dig selv der har lånt pengene.

Thomas L. for 15 minutter siden
Christian, hvorfor fandt du så ikke bare en anden bank? du er måske så
dårlig en kunde at andre ikke tør satse deres penge på dig???

Jan H. for 1 minut siden
Thomas L.

Det har han jo svaret på, de andre er ligeså grådige ;-)
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Jeg er uden at kunne bevise det, overbevist om at der er
karteller i bankverdenen, banksystemet i Danmark er kommet
alvorligt på afveje, banker plejede ikke at gå "Bankerot", kun i
ganske få specielle tilfælde, og dengang forårsagede det
ramaskrig ..

Jan H. for 52 minutter siden
Vi mangler et alternativ til bankerne, der har monopol, og kan og gør som de lyster. Hele
bankverdenen er korrupt, og ingen tør at ændre på det, men de skulle virkeligt have
trukket hjørnetænderne ud (Bankerne).

Prøv at undersøg f.eks Federal reserve (USA) og Bank of England (UK), og se hvem der
står bag, de er 2 "Nationalbanker" der ikke har noget med det nationale at gøre, de trykker
pengene og udstikker reglerne, men så ophører det nationale, det er private Banksters der
udøver magt og inflydelse rent politisk.Hvordan det fungerer herhjemme ved jeg ikke?
Men det er vel ikke anderledes end andre steder?Problemet er, at det er blevet så
"modernet" at købe op, alt skal fusioneres og være stort, for det er sagt, at de små ikke
kan klare sig, så det må jo være sandt? Og det gælder snart alt. Bare tag vores landbrug,
de fleste småbesætninger er væk, det skal være stort, og det er vel når det kommer til
stykket bankerne der driver landbrug i Danmark?

Jeg tror på at den eneste måde vi kan klare os, er ved at holde sammen, og så have det
alternativ til bankerne, som det er nu, er og bliver mennesker lønslaver, især de unge er
tvunget (mere eller mindre) i gæld, som vil tage dem resten af livet at arbejde af (lidt
overdrevet, men det fremmer forståelsen ;-).

Vi skal også se at komme af ´med den dårlige vane med, at lægge gebyrer på snart alt,
og det samme gælder afgifter. Prøv f.eks ikke at bruge EL overhovedet, betyder det er
EL-regning på 0? Nej vel ..

Thomas L. for 14 minutter siden
måske skulle du overveje hvorfor nationalbankerne ikke er ejet af de enkelte
stater...

Thomas L. for 13 minutter siden
og hvordan er de unge tvunget til gæld? de kan da bare lade være med at
låne penge...

Jan H. for 6 minutter siden
Thomas L.

Det har jeg skam overvejet, så du mener at det er bedre at have private
Banksters til at styre økonomien?

Hvis unge vil etablere sig, skal de bruge penge til indskud, møbler osv. for
ikke at tale om gælden ved evt. studielån. Hvor skulle de få pengene fra,
hvis de ikke lånte? Eller skal de ikke etablere sig, før de er 40 ?

Det er nemt nok hvis man selv har sit på det tørre (jeg selv skylder intet
overhovedet), men det ændrer jo sådan set ikke på fakta ..
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Carsten J. for 28 minutter siden
Staten har jo SU-lån men kunne håbe de vil udvide ordningen til at omfatte boliglån også.

Jan L. for 16 minutter siden
Kan vi snart få den statsbank, så vi kan slippe for de private bankers grådighed...

Per K. for 8 minutter siden
Jeg har Salling bank. De har nu for 4. gang inden for 15 måneder (max) hævet renten
med ½ procent. Alene den sidste rentestigning får mine udgifter til at stige med 2400 kr.
Måske indbetaler jeg for hurtigt på mine lån - jeg betaler 30.000 kr. mere om året end
aftalt og så vil banken lige tjene de sidste skillinger på mig inden jeg bliver færdig...

Nå - men det er dråben. Jeg må ud at se mig om efter en anden bank. Hvem kender en
privat der vil låne penge ud?

:)

Morten C. for 6 minutter siden
Bankers organisation er bygget op som et pyramidespil. Jo mere du bidrager med i
bunden, jo mere tjener de i toppen, og op igennem systemet.Du som kunde betaler
festen.Lad os få en Stats Bank, selvom der lyder Sovjetisk. Men bankerne er uanfægtet af
krisen, og mangler en hård korkurent!Derfor kan bankerne optræde autoritær, nærmest
fascistiske, - og sætte prisen.

steff m. for 4 minutter siden
jeg foreslår minimum 20 procent i rente på udlån .. SÅ KAN I LÆRE DET FATTIGRØVE...
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