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Kapitel 19 Pant og sikkerhed
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Hvad betyder pant?
Hvem er pantsætter og panthaver?
Hvad er forskellen på en aftaleerhverver og en retsforfølgende kreditor?
Kan flere have pant i samme aktiv?
Hvilke aktiver kan kreditor få pant i?
Hvad er forskellen på underpant og håndpant?
Hvem er kreditor og pantsætter på et sælgerpantebrev?
Hvem er pantsætter og panthaver på et ejerpantebrev?
Hvad betyder prioritetsstilling?
Hvad er en sikringsakt?
Hvilke typer sikringsakter findes?
Hvornår er tinglysningen gyldig?
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Hvad skal tinglyses i Bilbogen?
Kan en personbil være omfattet af virksomhedspant?
Hvor længe holder et pant i Bilbogen?
Hvad skal tinglyses i Tingbogen?
Hvad sker der med de efterstående panter, når et pantebrev bliver betalt?
Hvad omfatter pant i fast ejendom?
Hvad er tilvækstlæren?
Hvad betyder det at udskille ifølge regelmæssig drift?
Kan man få særskilt pant i en traktor, der skal stå på en gård, der allerede er pantsat?
Hvad betyder flydende pant?
Hvad er forskellen på pant i fordringer efter gældsbrevsloven og fordringspant?
Kan aktier pantsættes?

Rettighedskonflikter
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Hvad er en dobbeltoverdragelse?
Hvad er en kædeoverdragelse?
Hvad er forskellen på en aftaleerhverver og en retsforfølgende kreditor?
Hvad er hovedreglen i tilfælde af dobbeltoverdragelse?
Kan Bs kreditor få udlæg i en bil, som B har erhvervet ved brug af svig?
Kan Bs kreditor få udlæg i en fast ejendom, som B har erhvervet ved brug af svig?
Kan en godtroende aftaleerhverver (C) få ret til en fast ejendom, som B har erhvervet ved brug
af svig?
Kan en godtroende aftaleerhverver (C) få ret til en fast ejendom, som B har erhvervet ved brug
af falsk?
Kan en sælger af en mejetærsker fastholde sit ejendomsforbehold, når mejetærskeren bliver kørt
ind på ejendommen?
Kan en sælger af en opvaskemaskine fastholde sit ejendomsforbehold, når opvaskemaskinen
bliver installeret på ejendommen?
Kan der foretages udlæg i et aktiv, der er omfattet af virksomhedspant?
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