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Erklæring om frivillig aflevering af finansieret bil 
Dette dokument er udarbejdet i fællesskab mellem FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og 
Leasing (Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber) til brug for frivillig aflevering af 
finansierede biler i tilfælde af låntagers betalingsvanskeligheder. 
 
Forudsat at nedennævnte oplysninger er korrekte, sker afleveringen af [indsæt data om bilen] til fuld 
og endelig afgørelse af mellemværendet, med mindre der foreligger særlige omstændigheder efter 
kreditaftalelovens § 41 eller § 48, stk. 2, idet [indsæt kreditgivers navn] i så fald er berettiget til at gøre 
en personlig hæftelse for restfordringen gældende. Sagen vil i givet fald blive overgivet til retslig 
behandling, da det alene er domstolene, der kan afgøre et eventuelt økonomisk mellemværende 
mellem parterne. 
 
Undertegnede, [indsæt debitors navn/-e] der i henhold til købekontrakt nr. [indsæt nr. på eller anden 
identifikation af kontrakten] af [indsæt dato] er [indsæt kreditors navn] et beløb skyldigt stort opr. 
[indsæt den oprindelige hovedstol] kr. i forbindelse med finansiering af køb af  følgende motorkøretøj 
 
Bilmærke: [indsæt mærke/model] 
Første indregistreringsdato: [indsæt første indregistreringsdato] 
Stel nr.: [indsæt stelnummer] 
Reg. nr.: [indsæt registreringsnummer] 
Kørt km.: [indsæt antal kørte kilometer] 
 
mod ejendomsforbehold i førnævnte motorkøretøj, erklærer herved på tro og love, 
 
at jeg/vi frivilligt har afleveret den købte bil til [indsæt kreditors navn], og at ejendomsretten således 
er overgået til denne, 
 
at jeg/vi er kommet i økonomiske problemer og som følge heraf er i restance med betalingerne i 
henhold til kontrakten, 
 
at jeg/vi således ikke længere har råd til at have [indsæt identifikation af bilen] og således ej heller 
anskaffer anden bil af tilsvarende eller større værdi i umiddelbar forbindelse med aflevering af 
nærværende, 
 
at [indsæt identifikation af bilen] på afleveringstidspunktet indeholder det samme udstyr m.v. som på 
købstidspunktet, og at der således ikke er fjernet udstyr fra bilen, 
 
at [indsæt kreditors navn] er bemyndiget til på mine vegne at anmelde eventuelle skader på bilen 
overfor mit kaskoforsikringsselskab og indgå enhver form for aftaler med selskabet herom, 
herunder aftale om en eventuel erstatningssums størrelse. I denne forbindelse er jeg indforstået 
med, at eventuel selvrisiko i forbindelse med skaden kan opkræves af forsikringsselskabet direkte 
overfor mig, 
 
at jeg/vi ikke har pantsat eller på anden måde disponeret over bilen, og at jeg/vi ikke er bekendt med, 
at der er foretaget udlæg i bilen og, 
 
at [indsæt kreditors navn] på mine/vore vegne kan rekvirere en ny registreringsattest, idet den 
originale attest er bortkommet. 
 
Den [indsæt dato] 
_____________________________ ______________________________ 
Underskrift  


