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Nykredit INDGÅU

ll 8 MRS. 2007

Gribskov Kommune

Kautionserklæring
(Selvskyldner, hele lånet)

Ejendomsnr. 260214

Nykredit A/S
Sdr. Jernbanevej 4
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, amløse By, Ramløse

340° Hmerød
/' Ejd. adr. Kirsebaan/e121, 3200

7/ Helsinge

,f Debitor D.S.I. Ramløse Hallen

/I"! Kundenr. 22878123
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Lån: kr. 6.8U0.0D0,00 Låntype: obligationslån medvariabei rente, renteloft jf
og særlige indfrjásesvllkår j,”

Obligationsrente: var. % Årgang: 2017 ,Serie 37D/ afdeling
f //’

Ua?yst nedbragt til kr. 6.800.000,00 ,er
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Undertegnede: Gribskov Kommune A\\ ,fi

CPR/CVR-nr. bk Kundenr. 56456694

Adresse Birkevang/â14 L,

_I

iI
3250 Giyéleje ‘J

indestår herved som selvskyldnerkai/utionist for alle betalinger i henhold til oven-

nævnte lån. , j
i

Selvskyldnerkautionen omfatte endvidere alle betalin ér, der er afledt ved ændring

af låneforholdet som følge af mlægninger, herunder/Zendring af valuta, rentesats,

løbetid og afdragsprofil. j/ l

Nykredit kan uden kautio

ser, dog skal retsforføl
fastsatte frister.

ing være påbegyndt i en for de i tinglysningslovens § 40
.1

.f
a'f

Nykredit kan endvid re uden kautionistens samtykke meddele accept til, at lån med

bedre prioritet end det kautionssikrede l° omlægges.

lstens samtykke bevëgghenstand med betaling af ydel-

Nykredit er ikke forpligtet til, før der ettes krav mod kautionisten, at realisere

den/de af debitor eller andre stillede sikkerhed(er).



35531098

—

03.06

Nykredit
Orientering om kaution og dennes retsvirkninger

r,

1. Indledning
K/

Påtagelse af en kautionsforpligtelse medfører, at kautionisten indestår for låntagers betalings- fr”

forpligtelser på lån, der kautioneres for. Hvis Iåntager ikke kan betale de ydeiser, der forfalder”.

på lånet, vil kautionisten være forpligtet til at betale. Låntagers manglende betaling berettifgé

Nykredit til at opsige hele lånet, således at hele gælden er forfalden til betaling. H '

sker skal a ti i ten et le le el bet. Som regel opsiger Nykredit dog ikke et iå/nftil fuld

indfrielse før den pantsatte ejendom er søgt reaiiseret. Det tidspunkt, hvor der kanjettes krav

mod kautionisten afhænger dog af, hvilken type kautlonsforpiigtelse der påtagesgjfr. nedenfor

under pkt. 2.
if
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2. Kautionstyper
5/ I

A. Selvskyldnerkaution
Selvskyldnerkaution er den mest almindelige kautionsform. Ved selvskyldnerkaution kan går

rettes krav mod kautionisten straks efter, at låntager ikke har opfyldt sin betalingsforpiiçjftelse,

feks. undladt at betale en termlnsydelse. Nykredit er ikke forpligtet til at realisere pant-

satte ejendom eller foretage retsforfølgning mod Iåntager, fair/der rettes krav mod/kautioni-

sten. Normalt vil Nykredit dog have søgt at få en ordning rpéd Iåntager, før kautionisten an-

modes om at betale de manglende beløb. /j
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B. simpel kaution ,- ,-

ved simpel kaution skal Nykredit realisere den paptsatte å dom, somflåntager ejer. Når det

herefter er konstateret, at Iåntager ikke kan betale og pa‘ tet ke kan"ldække tilgodehaven-

det, kan Nykredit afkraeve kautionisten for de restere i ätiigodeh vende.
i' ,9
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c. Tabskaution f \3 ,if

Ved tabskaution skal Nykredit have rea 'seret alle slkkerhedçr: der er stillet for det pågælden-

de iån og have søgt fyidestgøreise hop’ Iåntager, før der kan! rettes krav mod kautionisten. På

dette tidspunkt kan kautionisten aflgiiæves Nykredits resttilgodehavende.

f f;

3. Begrænsningeri kauti lstens forpligtelse

A. Kautionsforpilgtelsen kan egrænses til et angivet beløb, heks. kr. 100.000, selv om det

lån der kautioneres for er b tydeligt større. Hvis/kautlonen begrænses til et bestemt beløb,

kan kautionisten højst ko me til at betale dette med tillæg af renter fra tidspunktet, kravet

rejses over for kautlonis n.
x

B. Kautlonsforpligtei n kan også begr ”nses til en bestemt del af lånet, heks. gælden mel-

lem kr. 200.000 mi'. 300.000 på IE2: Hvis lånet i eksemplet nedbringes til en gæld under

kr. 300.000, f.eks. r. 270.000, kan autlonisten kun komme til at betale kr. 70.000 tillagt

renter. z” f'
5 f!

4. Sikkerhe ,er for Iånet/
Hvis en kauticzist indfrier e autionssikret lån indtræder han l Nykredits pant i ejendommen,

d.v.s. kautionisten overta er Nykredits rettigheder over for Iåntager. Når kautionen er be-

graenset til et bestemt løb som naevnt under pkt. 3.A, gaelder dette dog kun, hvis hele lånet

er indfriet.

5. Kautlonistens krav over for Iåntager

Når en kautionist har betalt et beløb til Nykredit, kan kautionisten rette krav mod Iåntager.

Om Iåntager kan betale dette beløb afhænger af de konkrete forhold, men i en række tilfælde

vil låntager ikke kunne udrede beløbet.

6. Yderligere oplysninger
De kan få yderligere oplysninger om indholdet af kautionsforpligtelsen hos Nykredit.
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de regler og vilkår, der til enhver tid er fastsat i Nykredits vedtægter og Iånevilkår.

Kautionen bortfalder ved debitorskifte.

Dato:

Nykredit
Jeg/vi er bekendt med, at tilbagebetalingen af iånet sker i overensstemmelse med f.:

1. Viceborgmester
Svend Gottlieb
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