Dette er begreper som brukes i spillet “Ta kontroll”.
Det kan være fint å gå gjennom noen av dem i forkant av et besøk hos Nordea.

Ansvarsforsikring
En forsikring som dekker utgiftene som oppstår dersom man påfører andre
skade med et motorkjøretøy.

Arbeidsstyrken
Alle personer i Norge som er i stand til og ønsker å arbeide.

Avdrag
Beløpet man betaler inn på et lån.

BankID
BankID er en personlig elektronisk signatur som benyttes ved identifisering og
signering på nett. Det er bankene i Norge som tilbyr dette for at du skal kunne
handle og overføre penger trygt på nett og mobil.

Bankinnskudd
Penger som man setter inn på en konto i banken.

Bankuttak
Penger som man tar ut av en konto i banken.
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Betalingsanmerkning
En betalingsanmerkning er noe man kan få dersom man ikke har betalt
en regning til rett tid.

Billån
Et lån med spesifikt formål om å kjøpe en bil.

Boliglån
Et lån med spesifikt formål om å kjøpe og finansiere bolig.

Boligsparing for Ungdom (BSU)
En sparekonto som er skreddersydd for ungdom som ønsker å kjøpe bolig i
fremtiden. Du kan spare 25 000 kr i året frem til du har spart maksbeløpet
på 300 000 kr eller til du fyller 34 år. Fordelene med BSU er at du får 20 % i
skattefradrag av det du sparer hvis du har betalt skatt og du får en høy rente
på alt du setter inn.

Brukskonto
Er din vanlige konto som er knyttet til bankkortet ditt. Det er ofte denne
kontoen man får overført lønnen sin til og betaler regninger fra.

Bruttoinntekt
Hvor mye man får i lønn før skatten er trukket fra.

Budsjett
En plan over hvordan du skal bruke pengene dine innenfor en gitt periode.

2/8

Budsjett i balanse
Et budsjett i balanse vil si at inntektene er lik utgiftene, inkludert det du har
satt av til sparing.

Effektiv rente
Effektiv rente er den renten du faktisk betaler for lånet, altså den nominelle
renten pluss gebyrer.

Eksport
Varer som produseres i Norge og som sendes til utlandet.

Finansiere
Når noe koster mer penger enn man har råd til og man ønsker å skaffe
mer penger for å få råd. Dette kalles finansiering.

Finansieringsbevis
En bekreftelse fra banken som sier hvor mye du kan låne.

Forbrukslån
Forbrukslån er et lån hvor man slipper å stille noen form for sikkerhet for å få
lånet. Risikoen er større for banken, derfor er rentene på slike lån ofte høye. Man
trenger heller ikke å vise til noe spesifikt å bruke pengene på.

Forsikring
Forsikring er en avtale som sikrer deg økonomisk mot uforutsette hendelser,
for eksempel dersom man faller og skader seg eller mobilen din blir ødelagt.
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Frikort
Frikort er et skattekort hvor man kan tjene inntil 55.000 kroner, helt skattefritt.
Det beløpet som overstiger denne satsen må man derimot betale 50 % skatt av.

Gebyr
Et ekstra pengebeløp som man må betale for noen typer tjenester.

Import
Varer som produseres i utlandet og som kommer inn til Norge.

Inflasjon
Viser hvor mye prisen på produkter og tjenester har økt. Ofte oppgitt i prosent.

Inkasso
Inkasso er et begrep for innkreving av gjeld som ikke er betalt innen fristen.

Innboforsikring
En forsikring med hensikt å sikre deg økonomisk for skader eller tyveri i hjemmet.

Innskuddsrente
Den renten man får for å sette pengene sine i banken.

Kjøpekraft
Kjøpekraft er hvor mye man kan få kjøpt for inntekten sin.
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Konsum
Hvor mye man forbruker i en viss periode.

Kreditt
Å ha tilgang til et beløp som må betales tilbake på et senere tidspunkt. Kreditt
har ofte høy lånerente.

Kredittkort
Kredittkort er et betalingskort hvor man bruker penger man egentlig ikke har,
for så å betale tilbake på et senere tidspunkt. Det er høy rente på beløpet man
har utestående og det er derfor lurt å betale tilbake det lånte beløpet innen
måneden er omme.

Kredittvett
Kredittvett handler om å benytte kredittkort og kredittavtaler med varsomhet,
siden dette er penger man må betale tilbake.

Kredittvurdering
En vurdering av din økonomi og evne til å betale regningene dine.

Livsforsikring
Livsforsikring gir deg økonomisk trygghet ved dødsfall, sykdom
og arbeidsuførhet.

Lommetyver
Små regelmessige utgifter som blir store beløp over tid. Eksempel: Dersom du
bruker 50 kroner på lunsj hver dag, blir dette cirka 10.000 kroner i året.
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Luksusfellen
Luksusfellen er når man har brukt mer penger enn man har og ikke klarer å betale det tilbake. Da har man mye gjeld som kan være svært vanskelig å bli kvitt.

Lånekassen
Lånekassen er et statlig subsidiert organ, som blant annet har ansvaret for å
utbetale stipend og studielån til studenter.

Lånerente
Den renten man må betale for å låne penger av banken.

MikroSpar
MikroSpar er en spareavtale hvor man overfører et lite fastsatt beløp til en
sparekonto, hver gang man benytter bankkortet. Slik sparer man enkelt, nesten
uten at man selv er klar over det.

Mobilbanken
Mobilbanken gir deg tilgang til banken din på mobilen. Her har du oversikt over
kontoene dine og kan enkelt overføre penger og betale regninger.

Nettbank
Nettbanken er banken din på nett. Her har du oversikt over kontoene dine. Du
kan overføre penger og betale regninger. Her finner du også alt av informasjon
rundt ditt bankforhold og hva banken kan hjelpe deg med.

Nettoinntekt
Lønnen din etter at skatten er trukket fra.
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Nominell rente
Nominell rente er den renten man må betale i året for å låne penger.

Purring
Varsel om at du ikke har betalt en regning innen tidsfristen.

Reiseforsikring
En forsikring som dekker uforutsette utgifter som oppstår når man reiser eller
er på ferie.

Rente
Det det koster å låne penger eller det du får av banken for å ha sparepengene
dine hos dem.

Renters rente
Renters rente er når rente legges til saldoen på et innskudd eller lån, slik at den
også vil forrentes. Eksempel: Om du setter inn 10.000 kroner til 4% rente i starten av året, vil kontoen stå med 10.400 kroner i slutten av året. Det påfølgende
året regnes 4% av det nye beløpet på 10.400, dermed forrentes rentebeløpet på
400 i tillegg.

Skatt
Skatt er en avgift man betaler til staten, som man får tilbake gjennom
offentlige goder.

Sparekonto
Sparekonto er en konto i banken hvor man får renteinntekter på beløpet man
har innestående.
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Styringsrente og Norges Bank
Styringsrente er en felles, nasjonal rente for bankenes innskudd opp til en
viss kvote. Styringsrenten blir fastsatt av Norges Bank. Om denne renten
settes opp, blir det dyrere å låne penger. Om den settes lavere blir det
billigere å låne penger.

Sysselsetting
Sysselsettingen er hvor mange av den totale arbeidsstyrken som er i
aktivt arbeid.

Ulykkesforsikring
Ulykkesforsikring gir rett til erstatning ved skader og dødsfall som følge
av en ulykke.
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