
Anne og Ole har nu 25 pct. mere til forbrug 
 
 

 
 
 
To ufornuftige huslån, nogle dyre forsikringer, en pensionsordning der kunne optimeres - 
og endelig en overfladisk bank, har lagt beslag på Anne og Ole’s mulighed for at rejse og 
føle lidt økonomisk frihed - indtil de søgte om personlig økonomisk rådgivning i 
Pengeministeriet i november 2017. 
 
”Ikke alene har Pengeministeriet skaffet os flere tusinde kroner ekstra til forbrug hver 
måned. Vi er også blevet modtaget med venlighed, en personlighed og en 
menneskeforståelse, som har givet os den tryghed der skal til for at tænke og stille de 
spørgsmål vi ikke får svar på i banken.  
Den personlige rådgivning har fokuseret på sagen og løsningen uden at præsentere 
produkter. Det har givet os tryghed og tillid til, at det er vores interesser der varetages og 
at vi undgår bankens salgstale”, forklarer Anne. 
 
Til det siger Ole: 
 
”Havde jeg vidst, at én så sober behandling, kunne spare os for så mange penge, ville jeg 
have kontaktet Pengeministeriet for mange år siden. En personlig økonomisk rådgivning 
hos Karsten Engmann Jensen koster 12.000 kr., men de penge er, i vores tilfælde, sparet 
hjem på godt tre måneder. Vores penge til forbrug og opsparing er steget med mange 
tusinde kroner efter vores snak med Pengeministeriet”, forklarer Ole, som samtidig 
pointerer værdien i mødet med modne mennesker, der forstår at økonomi skal forklares 
forskelligt alt efter hvilken persontype man er. 
”En personlig økonomisk rådgivning er både en god forretning og et godt supplement til de 
forklaringer man får i banken, realkreditselskabet og pensionsselskabet” forklarer Ole. 
 
 



 
 
Og hvad siger Karsten Engmann Jensen? 
 
”Den største glæde i mit arbejde er, at opleve hvordan mennesker bliver gladere af at få 
overblik og overskud i deres økonomi. At de så oven i købet får mere til forbrug er da bare 
dejligt”. 
 
Med Pengeministeriets økonomitjek har Anne og Ole fået: 
 
- en gennemgang og vurdering af familiens indtægter og udgifter 
- en vurdering af, hvordan rådighedsbeløb er i forhold til indtægt, forbrug og familietype 
- en vurdering af, hvordan formue og gæld passer overens med familiens situation 
- en vurdering af familiens bankforhold 
 
- en anbefaling om, at skifte til anden bank af tre årsager; 

Den nye bank er billigere 
Den nye bank passer bedre til familiens økonomi 
Den nye bank yder en service, som er bedre og mere korrekt for familien 
 

- en forbedring af familiens forbrugsmulighed på mere en 25 pct. alene ved at reducere 
renteudgifterne på boliglånet 
- en besparelse på mere end 2.000 kr. på familiens forsikringer hvert år 
- en anbefaling om at omplacere en del af pensionsopsparingen, så omkostningerne falder 
og chancerne for et bedre afkast forøges 
 
Det største lån er blevet omlagt uden at såvel den gamle bank som den nye, har været 
med indover. Det skyldes, at ingen af bankerne kunne hjælpe familien grundet interne 
regler og forretningspolitik. 
 
 
 
 
 
 
 
 


