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Opgaver

Trojka

Kapitel 16 - Kreditaftaler
Opgave 1
Benny har været i banken for at optage et forbrugslån. Han har underskrevet gældsbrevet mandag 1.
marts, men først en uge senere sendte banken oplysninger om lånets omkostninger og vilkår. Da
Benny får brevet fra banken er han på ferie, så han åbner det først 10 dage senere den 18. marts.
Omkostningerne for at optage lånet er noget højere en Benny havde forestillet sig, og Benny ønsker
at fortryde lånet.
Kan Benny fortryde lånet 18 dage efter han har underskrevet gældsbrevet?
Benny har fortrydelsesret i 14 dage jf. KAL § 19. Fristen løber fra det tidspunkt Benny har fået alle
oplysninger om lånet altså en uge efter han har underskrevet lånet. Benny kan derfor godt fortryde
lånet.
Opgave 2
Egon Myg sælger supercykler af Tour de France typen, men han har efterhånden et lidt anstrengt
forhold til banken. Det går ikke så godt i forretningen, og kassekreditten er i overtræk. Egon ringer
til sin bankrådgiver, og de bliver enige om, at Egon skal forsøge at sælge nogle flere cykler ved at
henvise kunderne til, at de måske kan få finansieret den dyre cykel i banken. Banken vil så lave et
nyt ”cykellån” og tage pant i cyklen som sikkerhed.
Er der nogen problemer med den aftale?
Det tyder på, at Egon og banken har en aftale om finansiering til Egons kunder og derfor er det et
oprindeligt trepartsforhold, jf. KAL § 4, stk. 1 nr. 15 litra b. Bankens pant er herefter ugyldigt, jf.
KAL § 21.
Opgave 3
Landmand Hansen har købt en ny traktor af Maskinpark A/S, og traktoren er lige blevet leveret på
gården. Inden han tager den første prøvetur i det nye køretøj, ringer han til Maskinpark A/S, fordi
han endnu ikke har fået papirer på den kreditaftale, de havde talt om. Sælger hos Maskinpark A/S
havde glemt alt om, at Landmand Hansen ønskede at købe traktoren på afbetaling, så han sender
straks en kontrakt af sted, som også indeholder et ejendomsforbehold i traktoren.
Kan Maskinspark A/S tage traktoren tilbage, hvis landmand Hansen ikke betaler afdragene?
Et gyldigt ejendomsforbehold skal aftales inden traktoren bliver leveret, jf. KAL § 34. Derfor er
Maskinpark A/S’ ejendomsforbehold ugyldigt, og de kan ikke tage traktoren tilbage.
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