Dansk og international erhvervsret, 3. udgave
Opgaver

Trojka

Kapitel 20 – Ophør af fordringer
Opgave 1
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?
Banken kan medregne renter fra de seneste tre år, da ældre rentekrav er forældet, jf.
forældelsesloven § 6.
Opgave 2
Malene og Torben har været gift i 8 år og har sammen børnene Tim og Tom. Malene og Torben har
hver deres lønkonto i Sparbanken og så har de en fælles budgetkonto.
Malene har været på juleindkøb og er kommet til at overtrække sin konto med 4.000 kr. Malenes og
Torbens bankrådgiver Bente ser overtrækket 5. december og sender en rykker til Malene og beder
hende betale overtrækket. På trods af flere rykkere og trusler om inkasso, får Malene ikke
inddækket overtrækket, og Bente vælger derfor at se på Torbens konto, og der er en opsparing på
45.000 kr. Bente overfører derfor 4.000 kr. fra Torbens lønkonto til Malenes konto for at dække
overtrækket og skriver til Malene og Torben, at hun har modregnet Malenes gæld.
Må Bente overføre penge fra Torben til Malenes konto?
Kravene for at kunne modregne er, at kravene skal være udjævnelige, der skal være gensidighed
mellem parterne, kravene skal være afviklingsmodne og retskraftige. Der er ikke gensidighed
mellem gælden og opsparing – gælden er Malenes og opsparingen er Torbens. Derfor må Bente
ikke modregne i Torbens konto – heller ikke selvom de er gift.
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