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Kapitel 15 - Insolvensret og rekonstruktion
Nr.

Spørgsmål

1

Hvad er
universalforfølgning?

2

Hvad er tvangsinddrivelse?

3

Hvad kan Fogedretten bruge
som fundament for at
foretage udlæg?
Hvilket aktiv kan kreditor få
udlæg i?

4

5

Tvangsauktion foregår i

6

Efter tvangsauktion af en
fast ejendom kan de
udækkede kreditorer
Insolvens betyder, at
skyldner ikke

7

8

Konkursbegæring kan
indgives af

9

Når konkursdekret afsiges
betyder det, at

10

Formålet med konkurs er

11

Hvis skyldner betaler en
gæld to dage før fristdagen,
kan dispositionen

12

Hvem beslutter, om en
rekonstruktion skal
gennemføres?
Hvem kan få
gældssanering?

13
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Den kreditor, der er først til mølle, får mest
En samlet løsning for alle skyldners kreditorer
Opkrævning af Skatterestancer
Skyldner sælger sine ting og betaler sin gæld
Kreditor sender rykkere til skyldner
Kreditor opkræver sin gæld via Fogedretten
En aftale om kassekredit
To rykkerbreve, der opfylder inkassoloven
Et gældsbrev
Halskæde med rubiner, der er gået i arv i 50 år
Et 30” farvefjernsyn af mærket Panasonic
Børnenes cykler
Fogedretten
Skifteretten
Auktionshuset
Fortryde auktionen og overtage ejendommen
Kræve at skyldner betaler restkravet
Ikke få betalt deres tilgodehavende
Kan betale sin gæld, når den forfalder
Har flere aktiver end passiver
Ønsker at betale alle sine kreditorer
Banken
Ægtefællen eller børnene
Kreditorerne eller skyldner
Skyldner mister rådigheden over sine aktiver
Fristdagen er den samme dag
Skyldner ikke er insolvent
At gøre skyldner gældfri
At stille alle kreditorerne lige
At føre virksomheden videre
Altid omstødes
Omstødes hvis kreditor vidste, at skyldner var insolvent
Omstødes hvis særlige betingelser er opfyldt
Kurator og han medhjælper
Kreditorerne og Skifteretten
Skyldner selv
Insolvente virksomheder
Arbejdsløse uden mulighed for at få job
Personer, der ikke kan betale deres gæld

Svar

Korrekt

