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Ekonomi

Alltmer populärt att
pantsätta värdesaker
Sedan hösten 2009 har Munktorps Pantbelåning AB funnits
i lokalerna intill Guldhuset
Bronsil i Munktorp. Tony Löfling, en av ägarna till de båda
företagen berättar att det
blir mer och mer populärt att
lämna in saker hos en pantbank. ”Det är inte skämmigt
längre”, säger Tony.
Sedan många år tillbaka går det
att köpa smycken av guld, silver och
andra ädelmetaller hos Guldhuset
Bronsil i Munktorp. Sedan tre år
tillbaka går det också att pantsätta
smycken och andra värdesaker i samma hus som Guldhuset, men i Munktorps Pantbelånings lokaler.
– Det går till så att du kommer med
en värdesak och så får du låna på den.
Det överlägset vanligaste att låna på
är guld och silver men man kan även
låna på klockor, kameror, viss teknik,
tavlor och så vidare, säger Tony Löfling, en av ägarna till Guldhuset Bronsil och Munktorps Pantbelåning.
Efter att ett pris på värdesaken
har fastställts och kunden har visat
legitimation lämnas värdesaken hos
pantbanken och kunden får ta med
sig den summa som bestämts hem.
– Det tar mellan fem och tio minuter från och med att kunden kommer
in och vi tittar på vad det är för grejer
tills kunden går härifrån med pengarna, säger Tony.
När kunden har lämnat pantbanken har denne cirka sex månader på
sig att betala tillbaka det lånade beloppet, plus ränta. Kunden har dock
rätt att betala när som helst under de
sex månaderna.
– Räntan ligger på 3,24 procent i
månaden vilket ger en effektiv ränta
på cirka 35 procent. Den är ju hög
jämfört med ett banklån, men det är
mycket bättre än att ta ett SMS-lån.
För det första är det billigare och för
det andra kan du aldrig råka i klorna
på Kronofogden. Det värsta som kan
hända dig om du går till en pantbank
och lånar pengar är att du blir av med
det du har lämnat in i pantbanken.
Om inget har hänt från kundens
sida efter sex månader får kunden ett
brev från pantbanken. Där står det
att kunden har två veckor på sig att
antingen komma dit och betala uppluppna räntor och på det sättet fortsätta låna i ett halvår till, eller hämta

Tony Löfling visar hur det ser ut när han värderar ett guldsmycke.

varan och samtidigt betala räntorna,
annars kommer den pantade värdesaken att auktioneras ut.
– Vi håller en öppen auktion på vår
hemsida fyra gånger om året, säger
Tony.
Han berättar att om kunden väljer att låta dem auktionera ut värdesaken så behöver denne inte betala
några räntor.
– Du blir inte skyldig oss något
heller, utan det är vi som står för den
kostnaden. Vi räknar alltid med att
kunden inte ska hämta tillbaka varan,
det är inbakat i priset, säger Tony.
Om värdesaken skulle auktioneras ut till ett högre pris än det värderats till, plus ränta, går den överblivna vinsten till kunden som pantsatt
den. Om värdesaken däremot inte
blir såld på auktionen får Munktorps
Pantbelåning sälja värdesaken till ett
lämpligt pris, men då får inte kunden
ta del av en eventuell vinst.

Inte lika skämmigt

– Historiskt sett har pantbanken ett
skamfilat rykte. Folk har tyckt att det

har varit lite skämmigt att gå till pantbanken, men det börjar definitivt försvinna. Man har en bild av att de som
kommer dit är människor som har
väldigt dålig ekonomi och trassliga
förhållanden, men så är det inte i dag.
De flesta som kommer till pantbanken
är de som har fått en oförutsedd utgift
som kostar dem ganska mycket pengar, som de inte har just den dagen. Det
kan vara alltifrån att deras bil har gått
sönder eller att de måste lämna in sitt
djur för operation på ett djursjukhus.
De lånar pengar av oss, sedan kommer
de och löser varorna så fort de har fått
lön, berättar Tony.
Varje år får Munktorps Pantbelåning in flera hundra varor av kunder
som bland annat kommer från Köping,
Arboga, Västerås och Surahammar.
– Utav alla som lämnar in saker
hämtar 85 procent av dem tillbaka
det. Jag tror nästan att 100 procent av
dem har en tanke på att de ska hämta
ut varorna när de pantar in, men
sedan sker det något under det här
halvåret som gör att de inte har råd
att hämta ut det.

Tony berättar att när kunder vill
sälja sitt guld hos Guldhuset Bronsil,
brukar han uppmana dem att pantsätta varorna hos pantbanken i stället,
eftersom de får samma pris för dem.
– Om du exempelvis säljer ett armband som du har ärvt så är det borta,
då kan du inte ångra dig om en vecka.
Om du i stället pantar det så har du
ett halvår på dig att bestämma dig.
Om du känner att det blev tokigt så
kan du hämta tillbaka det. Ja, du får
betala ränta på det men du får tillbaka just det armbandet.
Är det en uppåtgående trend att
panta värdesaker?
– Det är definitivt en uppåtgående
trend. Det är inte skämmigt längre,
eller det börjar i alla fall att släppa.
Det spelar ingen roll om du lånar
pengar på en bank eller hos oss. Skillnaden är att om du går in på ett bankkontor så behöver du inte ha med
dig din guldkedja för att låna pengar,
men å andra sidan är det inte säkert
att du får låna pengar heller, säger
Tony.
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