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Kapitel 17 - Kaution
Nr. Spørgsmål
1 Hvilken kaution er bedst for kreditor? 1
X
2
2 En begrænset kaution kan gøres
1
gældende
X
2
3 En privat person kan
1
X
2
4 Hvis kaution underskrives under visse 1
forudsætninger, som brister, er
X
kautionen
2
5 Hvad betyder samkaution?
1
X
2
1
X
2
7 Hvem har en kautionist regresret
1
overfor
X
2
8 Hvis flere kautionerer for samme
1
gæld er hovedreglen, at kautionisterne X
hæfter
2
9 En kaution for et beløb, der er meget 1
højere end kautionisten nogensinde
X
kan betale, kan
2
10 Hvis en far sætter sit hus i pant for
1
sønnens gæld til opstart af
X
virksomhed, er der tale om
2
11 En beneficiant er
1
X
2
12 En erhvervskaution er, når
1
kautionisten
X
2
13 Hvis der ikke tydeligt er angivet andet 1
i kautionsaftalen er kautionen er
X
2
6 Hvornår kan en selvskyldnerkaution
gøres gældende?

Svarmuligheder
Simpel kaution
Selvskyldnerkaution
Tabskaution
For et maksimalt beløb
For en bestemt del af gælden
Hvis særlige betingelser er opfyldt
Ikke kautionere
Kan kautionere overfor alle
Kun kautionere overfor nærstående
Gyldig
Ugyldig efter aftaleloven
Ugyldig efter værgemålsloven
At der er flere kautionister
At det er en forudsætning for kautionisterne, at andre
kautionerer
At flere kautionerer uafhængigt af hinanden
Når det er dokumenteret at debitor ikke kan betale
Efter udtømmende retsforfølgning
Når debitor har misligholdt lånet
Låntager
Efterkautionister
Kreditor
Begrænset
Solidarisk
Pro rata
Tilsidesættes, hvis der er tale om en privat kaution
Kan kræves betalt i 10 år
Altid gøres gældende
Privat kaution
Erhvervskaution
Tredjemandspant
En, der bestiller en garanti
Den person, som garantien stilles overfor
Den, der skal betale garantien
Ejer en del af den virksomhed, kautionen stilles overfor
og har indsigt i økonomi eller bestemmende indflydelse
Ejer mere end 5 % af virksomheden
Stiller kaution overfor en virksomhed
Tabskaution
Selvskyldnerkaution
Simpel kaution

Svar
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