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Kapitel 18 – Fordringer, gældsbreve og pantebreve
Opgave 1
Under en tur i Tivoli opdager Karl, at hans Dankort er væk, og han ringer straks til banken og
spærrer kortet. Det er kun en halv time siden Karl sidst brugte sit kort, men alligevel har
Dankorttyven nået at hæve 8.000 kr. med kortet og pinkoden.
Skal Karl eller banken betale for kortmisbruget?
Opgave 2
Tømmermester Hansen havde lavet en factoringsordning med NemFinans, og alle Hansens
fakturakrav blev overdraget efterhånden som fakturaen blev skrevet ud. På selve fakturaen til
Hansens kunder var der skrevet som standardtekst: ”Betaling skal ske senest 30 dage efter
modtagelse af faktura til NemFinans kontonummer xxxxx”. Desværre gik det nedad bakke med
tømmervirksomheden - i marts måned gik virksomheden konkurs, og Hansen måtte dreje nøglen
om.
Fru Olsen havde netop i marts fået en faktura for det arbejde Tømmer Hansen havde lavet i hendes
hus, Hun havde fået en ny dør og to nye vinduer. Vinduerne var imidlertid utætte, og døren åbnede
den forkerte vej, så da fru Olsen fik fakturaen for arbejdet, skrev hun til NemFinans, at hun sandelig
ikke havde tænkt sig at betale den faktura.
Kan fru Olsen undlade at betale fakturakravet til NemFinans?
Opgave 3
I bankens inkassoafdeling er Louise ved at lave en ny opgørelse til Lone Larsen, som har en
gammel ubetalt gæld til banken. Det er seks år siden, Lone sidst har betalt et afdrag på gælden, og
banken har ikke haft Lone i Fogedretten efter de for fem år siden fandt ud af, at Lone ikke havde
aktiver, der kunne foretages udlæg i. Nu er Lone endelig kommet i arbejde og har mulighed for at
genoptage tilbagebetalingen af gælden.
Louise skal derfor lave en opgørelse af, hvor meget Lone skylder nu. Hvor mange renter kan
medregnes i opgørelsen?
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