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Trojka

Kapitel 16 - Kreditaftaler
Nr. Spørgsmål
Svarmulighed
Svar
1 I en kreditaftale skal ÅOP oplyses, det 1 Lånets renter
er et udtryk for
X Lånets pris
2 Lånets gebyrer
2 De renter kreditgiveren kan tage
1 Skal være rimelige
ifølge kreditaftaleloven
X Skal følge renteloven
2 Må ikke overstige 20 %
3 Hvad skal udbetalingen mindst være i 1 0 %
et handelskøb med
X 10 %
ejendomsforbehold?
2 20 %
4 Udbetaling i køb med
1 Skal altid betales kontant
ejendomsforbehold
X Kan betales ved at sætte en fiktiv pris på en vare, der er
en del af betalingen
2 Kan finansieres ved lån i banken
5 Hvad er sikringsakten for
1 Tinglysning
ejendomsforbehold i et stereoanlæg
X Meddelelse
2 Ingenting
6 Forhandlergrundsætningen betyder
1 At en forhandler kan sælge ting med ejendomsforbehold
X At en godtroende køber kan vinde ret over
ejendomsforbeholdet
2 At det ikke er muligt at sælge med ejendomsforbehold til
en forhandler
7 Kan en vaskemaskine solgt med
1 Ja, på visse betingelser
ejendomsforbehold tilbagetages af
X Ja, altid
sælger, hvis køber misligholder?
2 Nej
8 Oprindeligt trepartsforhold er
1 En aftale med tre parters underskrifter
X Når sælger finansierer købet
2 Når køber opnår finansiering gennem sælger
9 I trepartsforhold
1 Kan køber gøre mangler gældende overfor kreditgiver
X Skal køber betale hele restgælden uanset mangler
2 Skal køber skrive under på tre aftaler
10 Når sælger har tilbagetaget et aktiv
1 Kan sælger kræve restgælden betalt
solgt med ejendomsforbehold,
X Skal køber have betalt provenu ud over restgælden
2 Behøver sælger ikke opgøre restgælden
11 I fritstående lån kan kreditgiver sikre
1 Underpant i aktivet
gælden ved
X Ejendomsforbehold
2 Meddelelse
12 Kreditgiveren kan opsige kreditaftalen 1 Altid
X Når der er sendt to rykkerbreve
2 Når forbrugeren er i kvalificeret misligholdelse
13 Det er en betingelse for at
1 Det er taget før aktivet er overdraget
ejendomsforbeholdet er gyldigt, at
X Der er betalt en udbetaling på 20 %
2 Købet overstiger 5.000 kr.
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