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Hva husker du etter besøket 
hos Nordea – “Ta kontroll” ?

Spørsmål 1: Hva er et budsjett?

A. En plan for hva man skal bruke penger på i fremtiden.
B. En plan over hvordan man skal bruke pengene sine innenfor en avgrenset periode. 
C. En liste over ting hva man har lyst å gjøre i fremtiden.

KRYSS AV FOR RIKTIG SVAR

Spørsmål 2: Hva vil det si at et budsjett er i balanse?

A. At inntekt er lik kostnad pluss det man har satt av til sparing (slik at man “går i null”).
B. At man har like mange poster på inntekt som på kostnader og sparing.  
C. At man sparer nok til det man har lyst til å gjøre i fremtiden. 

Spørsmål 3: Hva er kreditt?

A. Kreditt er penger man har avsatt til sparing og som man har i bakhånd dersom noen 
uforutsette kostnader skulle dukke opp. 
B. Kreditt er et slags lån der man kan bruke penger man ikke har, for så å betale tilbake senere. 
C. Kreditt vil si alle de pengene man har tatt fra sparekontoen og brukt til å betale ned lån. 

Spørsmål 4: Hva er inflasjon?

A. At prisene blir lavere og man må betale mindre penger for ting. 
B. At prisene er de samme og pengene like mye verdt. 
C. At prisene blir høyere og man må betale mer penger for ting. 

Spørsmål 5: Hva er rente?

A. Enkelt kan vi si at renter er hva det koster å låne penger. Man kan gjerne se på renter som 
en leiekostnad på penger. 
B. Enkelt kan vi si at renter er hva det koster å sette inn penger i banken. Man kan gjerne se på 
renter som en leiekostnad for å oppbevare penger i banken.
C. En måte for å få låne mer penger i banken.
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Spørsmål 6: Hva er en forsikring? 

A. Forsikring er en type knute som er mye brukt i klatring for å sikre tauet og passe på at ingen 
faller og slår seg. 
B. Forsikring er en sparemetode som går ut på å sette av et fast beløp inn på konto i måneden.
C. Forsikring er en måte å sikre seg økonomisk mot uforutsette hendelser f.eks. dersom man 
faller og skader seg eller mobilen din blir ødelagt.

Spørsmål 7: Hva er en purring?

A. Varsel om at du ikke har betalt en regning innen forfallsdato.
B. Påminnelse om at en regning snart må betales. 
C. En type løk. 

Spørsmål 8: Hva er en en betalingsanmerkning?

A. Betalingsanmerkning er et diplom man får tilsendt av banken om man har god kontroll på 
økonomien sin.
B. Betalingsanmerkning vil si at en person ikke har klart å betale regningene sine. 
C. Betalingsanmerkning vil si at en person har betalt regningen sin minst tre dager på forskudd.

Spørsmål 9: Hva er nettoinntekt?

A. Hvor mye man får i lønn før skatten er trukket fra.
B. Hvor mye man får i lønn etter at skatten er trukket fra. 
C. Det man betaler i skatt.

Spørsmål 10: Hva er en «lommetyv»?

A. Små, regelmessige utgifter som blir store beløp over tid.
B. Når søsteren eller broren din tar fra sparepengene dine.
C. En deltidsjobb. 

SVAR: 1: B, 2: A, 3: B, 4: C, 5: A, 6: C, 7: A, 8: B, 9: B, 10: A. 


