
Side 1

Vilkår for kreditter i Alm. Brand Bank

Misligholdelse
Kreditten er misligholdt hvis:
1. du ikke overholder dine forpligtelser over for banken
2. du tilsidesætter vilkår, aftalt med banken eller nævnt i Alm. Brand Banks

Almindelige forretningsbetingelser
3. dine forhold bliver ændret væsentligt til skade for banken.

Det betyder, at kredittens trækningsret kan ophæves, og at du straks skal betale
det, du skylder.

Det samme gælder, hvis du eller kredittens kautionist:

4. afgiver insolvenserklæring eller erklæring efter selskabsloven om, at al gæld
er betalt,

5. kommer under rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller
gældssanering,

6. besluttes opløst ved likvidation, der indgives anmodning om eller afsiges
dom om tvangsopløsning,

7. standser betalingerne, indleder forhandling om akkord eller anden
gældsordning

8. bliver udsat for individuel retsforfølgning i form af udlæg eller arrest

9. opløser virksomheden eller ophører ved fusion med andet selskab eller ved
spaltning,

10. flytter virksomheden til et andet land, uden at have en aftale om kredittens
fortsatte afvikling

11. har givet urigtige oplysninger til banken

Indtræffer en af begivenhederne i punkt 1-11, skal du betale de omkostninger, der
er nævnt i afsnittet "Omkostninger".

Du kan også risikere, at banken foretager udlæg i og begærer tvangsauktion over
de aktiver, du ejer - herunder pantsatte aktiver. Desuden kan det medføre, at du
bliver indberettet til registre over dårlige betalere. Det kan gøre det vanskeligt for
dig fremover at opnå kredit i banken og hos andre kreditorer.

Slutafregning
1. Slutafregningsgrunde

Banken kan kræve slutafregning med netting i tilfælde af misligholdelse
2. Mellemværender, som kan udlignes ved netting

Slutafregning kan foretages i enhver nuværende og fremtidig forpligtelse
mellem dig og banken, som giver ret til
2.1. Kontant afregning, herunder indeståender på konti, rettigheder erhver-

vet ved transport fra tredjemand og fordringer erhvervet ved checks og
veksler. Indestående på konti undtaget fra retsforfølgning indgår ikke i
slutafregning. Fordringer i øvrigt indgår i slutafregningen i det omfang,
de kan kræves indfriet, fx som følge af misligholdelse eller anden
forfaldsgrund efter denne eller andre aftaler.

2.2. Krav på levering af værdipapirer som defineret i
værdipapirhandelslovens § 2 - blandt andet tilbagelevering af
værdipapirer overdraget til banken som pant eller eje, herunder tilbage-
levering af ikke-individualiserede værdipapirer ifølge aftale om finansi-
el sikkerhedsstillelse. Tilbagelevering af værdipapirer, der alene er lagt
til opbevaring i banken, kan ikke indgå i en slutafregning.

3. Slutafregning efter andre aftaler
Krav, som er omfattet af rammeaftaler eller andre aftaler mellem dig og
banken om valuta,- rente-, indeks-og værdipapirforretninger, slutafregnes
efter disse aftaler.

4. Fælles slutafregning
Sker slutafregning af forpligtelser ifølge rammeaftaler eller andre aftaler
samtidig med slutafregning efter denne bestemmelse, kan saldiene ifølge
disse aftaler indgå i slutafregningen efter denne aftale, for at der sker en
fælles slutafregning, hvis banken ønsker det.

5. Gennemførelse af slutafregning ved netting
Når banken slutafregner ved netting, opgøres nutidsværdien af bankens og
dine tilgodehavender i danske kroner eller anden aftalt valuta. Bankens og
dine tilgodehavender udlignes til at udgøre ét nettomellemværende. Tilgode-
havender, sikret ved aftale om finansiel sikkerhedsstillelse og anden sikker-
hedsstillelse, nedskrives med provenuet af realiseret sikkerhed. De opgjorte
tilgodehavender indgår herefter i slutafregningen.

Nutidsværdien af bankens tilgodehavender ifølge kreditfaciliteter, eksempel-
vis lån og kreditter, er den samlede restgæld pr. opgørelsesdagen inklusive
tilskrevne ubetalte renter og omkostninger. I opgørelsen indgår kompensation
for kurstab ved førtidig indfrielse og foreløbig opgjorte krav ifølge forpligtel-
ser, som kan opgøres senere, fx garantiforpligtelser.

Nutidsværdien af dit indestående på konti i banken er kontienes saldi pr.
opgørelsesdagen med tillæg af påløbne ikke-tilskrevne renter.

Nutidsværdien af et krav på tilbagelevering af værdipapirer stillet til sikker-
hed ifølge aftale om finansiel sikkerhedsstillelse er kravets opgjorte
markedsværdi pr. opgørelsesdagen inklusive handelsmarginaler og omkost-
ninger.

6. Meddelelse om slutafregning
Ved slutafregning fremsender banken en meddelelse til dig. I meddelelsen er
tidspunktet for slutafregningen anført.

7. Efterfølgende regulering
Banken kan efterfølgende regulere slutafregningssaldoen med:
7.1. provenuet fra senere realiseret sikkerhed
7.2. endeligt opgjorte krav ifølge forpligtelser, som kun kan opgøres senere,

fx garantiforpligtelser
7.3. betalinger og sikkerhedsstillelser, som banken senere modtager i god

tro om indledt bobehandling af dig eller kautionistens bo
7.4. krav, som forfalder efterfølgende.

Omkostninger
Udover det skyldige beløb og kreditomkostninger skal du betale:
1. en af banken fastsat rente for overtræk og misligholdelse
2. et af banken fastsat gebyr for rykkerskrivelser
3. bankens udgifter, når banken varetager sine interesser som panthaver, herun-

der eventuelle udlæg til forsikringspræmier
4. bankens inkasso- og sagsomkostninger, fogedgebyr mv. i tilfælde af mislig-

holdelse.

Oplysningspligt og fuldmagt
I kredittens løbetid har du pligt til at holde banken orienteret om dine økonomiske
forhold. Du giver banken fuldmagt til at rekvirere enhver form for materiale eller
oplysning, som din eventuelle revisor/regnskabsfører har modtaget/anvendt i
forbindelse med rådgivning, gennemgang og/eller revision.

Gældende fra 5. december 2016
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