
Vejledning til at gøre indsigelse mod krav fra kreditorer 
 

Bemærk venligst, at dette kun er en vejledning til, hvordan man kan udforme en indsigelse mod krav for 

kreditorer, og at brevskabelonen skal derfor tilpasses din specifikke sag. Udfyld teksten skrevet med rødt i 

brevskabelonen ”Indsigelse mod krav fra kreditorer” med dine egne oplysninger og slet eller tilpas resten. 

 

Uddybende forklaring på indsigelsesgrundene: 

Indsigelsesgrund Formulering Uddybning 

1) mod fordringen, da denne er 

forældet efter 

forældelseslovens § 3. 

Henvis til forfaldsdatoen og 

den relevante forældelsesfrist 

mv. 

Benyt denne, hvis fordringen er: 

et almindeligt fakturakrav eller renter, og er ældre end 3 år  

eller et pengelån, som er ældre end 10 år  

 

Dette gælder kun, såfremt der ikke er noget andet 

fundament på sagen (f.eks. en dom fra fogedretten eller en 

frivillig skyldnererklæring, som vil starte en ny 

forældelsesfrist på 10 år). 

 

Forfaldsdato er den dato, der er angivet som den sidste 

betalingsfrist på en faktura. 

 

Forældelsesfristen er normalt 3 år for fakturakrav og 10 år 

for pengelån, såfremt kreditor ikke har fået et nyt 

fundament. Forældelsesfristen regnes fra forfaldsdatoen 

og 3 eller 10 år frem. 

 

Eksempler: Hvis du har en faktura med forfaldsdato til 01-

03-2009 er denne fordring forældet d. 01-03-2012. 

 

Hvis du har optaget et pengelån fra 01-03-2009, vil dette 

første være forældet 01-03-2019. 

2) mod, at der skulle være 

indgået en bindende aftale, 

eftersom det foreliggende 

grundlag ikke dokumenterer, 

at der er indgået en sådan 

aftale. Jeg vil derfor bede 

Dem om yderligere at 

dokumentere, at der er 

indgået en bindende aftale. 

Benyt denne, hvis du mener, aftalen aldrig har været 

indgået, og det foreliggende ikke er tilstrækkeligt til at 

fastslå andet. 

 

F.eks. hvis kreditoren ikke kan fremvise en underskrevet 

låneaftale eller lignende.  

3) mod, at der skulle være taget 

et gyldigt ejendomsforbehold 

i overensstemmelse med 

kreditaftalelovens § 34. 

Benyt denne, hvis du ikke har indsigelse mod selve kravet, 

men derimod mod et ejendomsforbehold, der er taget i 

forbindelse med kreditaftalen. 

 

Et ejendomsforbehold er en sikringsakt, en kreditor kan 

foretage sig i forbindelse med et salg af en vare på kredit 

og betyder, at kreditoren har ret til at kræve tingen tilbage 

med fogedrettens hjælp, såfremt aftalen ikke overholdes. 

 



4) fordi De/kreditgiveren ikke 

har overholdt de 

oplysningsforpligtelser, der 

fremgår af kreditaftalelovens 

kapitel 2, og/eller den 

udvidede oplysningspligt, der 

fremgår af 

forbrugeraftaleloven. 

Benyt denne, hvis kreditor/kreditgiver ikke har overholdt 

sine oplysningsforpligtigelser i forbindelse med aftalens 

indgåelse. 

 

Dette kan f.eks. dække over, at de ikke har oplyst om 

kreditaftalens løbetid, den årlige omkostning i procent, det 

samlede beløb, der skal tilbagebetales, og oplysninger om 

følgerne af manglende betalinger (se den komplette liste i 

kreditaftalelovens kapitel 2 § 7 a stk. 2) 

5) mod aftalen, eftersom denne 

i overensstemmelse med 

kreditaftalelovens § 22 må 

skønnes at være urimelig. 

Benyt denne, hvis du er blevet opkrævet urimelige 

vederlag eller omkostninger (f.eks. flere end tre 

rykkergebyrer og et inkassogebyr eller højere 

inkassoomkostninger end de tilladte) i forbindelse med en 

aftale indgået mellem dig og kreditoren. 

6) mod at der er en gyldig 

fordring, eftersom den købte 

genstand er taget tilbage i 

overensstemmelse med 

reglerne om gyldige 

ejendomsforbehold, hvorfor 

der ikke længere kan gøres 

et krav gældende jf. 

kreditaftalelovens § 48, stk. 2 

Benyt denne, hvis den købte genstand er blevet taget 

tilbage pga. ejendomsforbehold, men kreditor fastholder sit 

krav, selv efter at genstanden er hentet. 

 

Generelt:  

Som hovedregel må der ikke sendes flere rykkere eller tages flere gebyrer, efter der er gjort indsigelse mod et 

krav. 

 

Bemærk, at når der gøres indsigelse mod et krav, vil sagen gå fra at være en inkassosag til at blive en 

decideret civilretssag, der i sidste instans skal afgøres ved en retssag. Det betyder også, at hvis du taber 

denne retssag, vil du formodentlig skulle betale både hele gælden samt retssagens omkostninger.  

 


