Hvordan komme ut av gjeldsknipa?
Case presentert på Finans Norges webinar 28.september
for rådgivere i bank og NAV
Familien Khaos får rådgivning i banken og på NAV-kontoret
Morten og Ida har vært samboere i 10 år. De har 2 barn Tim (12 år) og Frida (8
år). I tillegg har de hunden Tim (3 år) og katten Mie (10 år)
Tidligere styring av økonomi
De har tidligere syntes at dette med økonomi har vært greit. De føler at de har
klart seg godt. I noen perioder har det kommet noen uforutsette utgifter, blant
annet da girkassen på bilen streiket, og da de måtte kjøpe en del nye
hvitevarer. Dette løste de ved å bruke betalingsutsettelse og forbrukslån.
Avdragene var av en slik størrelse at det ikke skulle bli noe problem å betjene
disse.
Familiens økonomi
Morten og Ida eier en enebolig med verdi ca 4,5 mill. De har et boliglån på 2,6
mill (60%). Ida jobber en del kvelds og nattvakter, og de er derfor avhengig av
bil. De har et billån på 150 000. Begge har studielån med 10 år nedbetalingstid
igjen.
Ida har 80% fast stilling på sykehjem. Morten har jobbet innen reiseliv, og er
nå permittert. Morten fikk en betydelig inntektsnedgang, og siden dette har
parets økonomi blitt anstrengt, og nå er de på etterskudd med både regninger
og låneavdrag. Ida og Morten har mange diskusjoner om økonomien sin, men
de ser ikke hvordan de skal klare å løse situasjonen.
Fritidsaktiviteter
Barna deres er aktive, og kan ses på som idrettstalenter. Morten og Ida vil at
barna skal få dyrke sine interesser, og betaler for opplegg i ferier, utstyr og
kontingenter. Treneren har sagt at Tim er et stort talent, og håper at
foreldrene kan støtte hans utvikling. Dette betyr blant annet en del utgifter til
utstyr og reising.
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