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Trojka

Kapitel 18 Fordringer, gældsbreve og pantebreve
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hvad er en fordring?
Hvad er fordringshaver, kreditor og debitor?
Hvad betyder solidarisk hæftelse?
Hvad er forfaldstid?
Hvornår skal debitor betale morarenter?
Hvornår og hvor skal debitor betale?

Betalingstjenester
7. Har man altid ret til at betale med dankort?
8. Hvem hæfter som udgangspunkt, hvis kortet bliver misbrugt?
9. Hvem hæfter for misbrug, hvis kortholder ikke spærrer kortet straks?
10. Hvem hæfter for træk på kortet efter det er spærret?
11. Hvor meget kan kortholder maksimalt hæfte for, hvis en anden end kortholder
selv har misbrugt kortet?
12. Hvem har bevisbyrden i sager om kortmisbrug?

Fordringer og gældsbreve
13. Hvad kendetegner et gældsbrev?
14. Hvad er forskellen på simple gældsbreve og omsætningsgældsbreve?
15. Kan simple fordringer og simple gældsbreve overdrages til en anden?
16. Hvad betyder denuntiation?
17. Hvis en simpel fordring er overdraget til en erhverver, har debitor så mulighed
for at gøre nogen indsigelser gældende overfor erhververen?
18. Hvis et omsætningsgældsbrev er overdraget til en erhverver, har debitor så
mulighed for at gøre nogen indsigelser gældende overfor erhververen?
19. Forklar hvad en factoringordning er, og hvorfor nogen virksomheder vælger det?
20. Til hvem kan debitor betale et ekstraordinært afdrag på et
omsætningsgældsbrev, og hvad skal debitor sørge for?

Pantebreve
21. Hvad er forskellen på et simpelt pantebrev og et negotiabelt pantebrev?
22. Hvad er sikringsakten ved overdragelse af pantebreve?
23. Til hvem kan debitor betale et ekstraordinært afdrag på et negotiabelt
pantebrev, og hvad skal debitor sørge for?
24. Hvad har et negotiabelt pantebrev oftest pant i?
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Ophør af fordringer
25. Hvad betyder modregning?
26. Hvilke betingelser skal være opfyldt for at man kan gennemtvinge en
modregning?
27. Hvad er den normale forældelsesfrist?
28. Hvornår forældes krav på renter som hovedregel?
29. Kan man stoppe forældelsesfristen?
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