
Livet kan få yderst kompliceret, når du har flere gæld. Ikke alene har du til at finde penge til at gøre 

de månedlige afdrag, du er nødt til at holde styr på, som har brug betalt, hvor meget og hvornår. 

 

Til sidst du glemmer at gøre en af de afdrag til tiden. Så ikke alene har du til at betale yderligere 

renter, en sort mærke får tilføjet til din kreditværdighed, som kun opmuntrer din långivere til at 

kræve en endnu højere rente end f.eks. ved et bank lån. 

 

Hvis det lyder bekendt, kan det være tid til at overveje at indfrie dit bank lån. 

 

Hvis du aldrig har hørt om konsolidering af gælden, før det er den situation, hvor nogen med flere 

bank lån (ofte på en høj rente) låner nok fra en långiver til at tilbagebetale deres samling af gæld. 

Dette har kunnet forvandle flere lån til en samlet eller konsoliderede gæld. Og på grund af det 

faktum, at de er låntagning et større beløb, låntager ofte formår at opnå en lavere rente, som 

hjælper dem med at spare penge og tilbagebetale deres gæld i en kortere periode. 

 

Og som en ekstra fordel, gør en større samlet lån det meget lettere at holde styr på månedlige 

tilbagebetaling af gæld. 

 

Men det er her, vi løber ind i den første vanskelighed ... hvem har du tillid til? 

 

Mange konsolidering af gælden långivere er kun opsat på at få din virksomhed, så de kan tjene 

penge på udlån dig de mest beløb over den længste periode. Faktisk, hvis du vælger den forkerte 

konsolidering af gælden selskab, kunne deres råd gøre din økonomiske situation meget, meget 

værre. 

 

Så for at få mest muligt ud konsolidering af gælden er det vigtigt at finde en professionel 

virksomhed, der er både troværdig og pålidelig. 

 

Hvilken type service Har du brug for? 

 

 

Det første skridt er at træffe afgørelse om arten af konsolideringen tjeneste, du vil. Der er to vigtige 

tjenester til rådighed. Den første type giver dig et lån, der er tilstrækkeligt til at tilbagebetale alle 



dine eksisterende gæld. Den anden type tjeneste kombinerer gæld konsolidering med et element 

af gældspleje. Dit valgte firma betaler sig alle dine gæld, så er det op til dig at holde betalinger til 

dem, indtil din gæld eller bank lån er tilbagebetalt. 

 

Hvis du føler at du har brug for yderligere hjælp med din økonomiske problemer, en tjeneste, der 

inkluderer gældsrådgivning vil dramatisk øge dine chancer for at komme ud af gælden og opholder 

sig ud af gælden. <a href="http://www.banklaan.info"> Bank Lån </ a> 

 

Opret en liste 

 

Når du har besluttet, hvilke vej at tage, er det næste skridt er at udarbejde en liste over 

konsolidering af gælden tjenester. En af de bedste måder at finde en pålidelig service er at følge 

henstillingen fra en person, der har behandlet en konsolidering af gælden selskab. 

 

Få anbefalinger 

 

Men hvis du ikke kender nogen, der kan anbefale en passende betjening, eller du ikke ønsker at 

involvere dine venner i området, den bedste løsning er at bruge internettet. Kig rundt diverse gæld 

fora, hvor folk diskuterer konsolidering af gælden spørgsmål. Spørg folk, hvilke ydelser de har 

brugt, om de ville anbefale dem, og hvad man kan forvente med hensyn til niveauet af de råd, 

rentesatser og kundeservice til rådighed. 

 

Lav en note af de afdelinger, der er nævnt flere gange, og søge på internettet for selskabets 

hjemmeside. Se om du kan få navn og adresse på, hvem de skal kontakte. Fortsætte med at søge, 

indtil du har navnene på tre eller fire virksomheder med et godt ry i dit område. 

 

Gør Kontakt 

 

Dernæst kontakte hver af de virksomheder i tur og stille forskellige præjudicielle spørgsmål. Dette 

vil hjælpe dig til at måle niveauet af kundernes service, der tilbydes. Det er et godt tegn, hvis lånet 

udbydere tilbyder en gratis konsolidering af gælden tilbud. Indsamle så mange af de citater, som 

du kan, men huske på, at den laveste citat er ikke nødvendigvis altid den bedste. Andre spørgsmål 

som kundeservice, pålidelighed, integritet og mavefornemmelse er lige så vigtige som den 

rentesats, der tilbydes. Velrenommerede selskaber vil aldrig debitere dig for at gøre en 

undersøgelse. 



 

Det er også indlysende, at hvis du får en dårlig fornemmelse om et selskab, gå videre indtil du 

finder en bank lån tjeneste, som du er komfortabel med. 

 

Better Business Bureau 

 

Endelig kontakte Better Business Bureau (BBB) og undersøge historien om selskaberne på din 

liste. Har nogen klager indgivet mod dem? 

 

Gøre det endelige valg, som konsolidering af gælden tjeneste benytter er ikke en let beslutning. 

Men når du laver det rigtige valg, det vil gøre din økonomiske situation enklere, så du kan fokusere 

på at spare penge, øge din indkomst og systematisk ødelægge din gæld. 


