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RETTEN I GLOSTRUP
DOM

afsagt den 10. februar 2023

Sag BS-40199/2020-GLO

(advokat Jens Hessel)

mod

Tryg Forsikring A/S
(advokat Jesper Ravn)

og 

Sag BS-40347/2020-GLO

(advokat Jens Hessel)

mod

Tryg Forsikring A/S
(advokat Jesper Ravn)

og 

Sag BS-40536/2020-GLO

(advokat Jens Hessel)
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mod

Tryg Forsikring A/S
(advokat Jesper Ravn)

og 

Sag BS-40557/2020-GLO

(advokat Jens Hessel)

mod

Tryg forsikring A/S
(advokat Jesper Ravn)

og 

Sag BS-43885/2020-GLO

(advokat Jens Hessel)

mod

Tryg Forsikring A/S
(advokat Jesper Ravn)

og 

Sag BS-44000/2020-GLO

(advokat Jens Hessel)

mod

Tryg Forsikring A/S
(advokat Jesper Ravn)
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og 

Sag BS-44226/2020-GLO

(advokat Jens Hessel)

mod

Tryg Forsikring A/S
(advokat Jesper Ravn)

og 

Sag BS-47225/2020-GLO

(advokat Jens Hessel)

mod

Tryg Forsikring A/S
(advokat Jesper Ravn)

og 

Sag BS-34105/2021-GLO

(advokat Jens Hessel)

mod

Tryg Forsikring A/S
(advokat Jesper Ravn)

Denne afgørelse er truffet af dommer Janne Rostrup Hansen.

Sagens baggrund og parternes påstande
Sagen BS-40199/2020-GLO er anlagt den 14. oktober 2020, 
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sagen BS-40347/2020-GLO er anlagt den 15. oktober 2020, 
sagen BS-40536/2020-GLO er anlagt den 16. oktober 2020, 
sagen BS-40557/2020-GLO er anlagt den 18. oktober 2020,
sagen BS-43885/2020-GLO er anlagt den 10. november 2020,
sagen BS-44000/2020-GLO er anlagt den 10. november 2020
sagen BS-44226/2020-GLO er anlagt den 11. november 2020
sagen BS-47225/2020-GLO er anlagt den 1. december 2020 og
sagen BS-34105/2021-GLO er anlagt den 10. september 2021. 

Retten har den 29. november 2021 bestemt, at de ni sager skal behandles i for-
bindelse med hinanden.  

Sagerne drejer sig om, hvorvidt et forsikringsselskab hæfter over for leasinggi-
ver i henhold til F-deklarationer for biler, der er bortkommet, totalskadet ved 
brand eller i øvrigt skadet. I sagerne foreligger der blandt andet spørgsmål om, 
hvorvidt leasinggiver er dækket af en F-deklaration fra tidspunktet for bilens 
indregistrering eller først fra tidspunktet for indlevering af F-deklaration til for-
sikringsselskabet. Det er endvidere blandt andet omtvistet, om leasinggiver har 
været i ond tro om det reelle brugerforhold til bilerne, og om leasinggiver har 
handlet i strid med loyalitetsforpligtelsen i kontraktforhold overfor forsikrings-
selskabet med den konsekvens, at leasinggiver ikke kan støtte ret på F-deklara-
tionerne.     

 har i sagerne nedlagt følgende påstande: 

BS-40199/2020-GLO 
Tryg Forsikring A/S dømmes til at betale til  195.562,28 kr. 
med tillæg af 2% rente pr. påbegyndt måned fra den 28.01.2020 til betaling sker. 

BS-40347/2020-GLO 
Tryg Forsikring A/S dømmes til at betale til  182.840,00 kr. 
med tillæg af 2% rente pr. påbegyndt måned fra den 28.01.2020 til betaling sker.
 
BS-40536/2020-GLO 
Tryg Forsikring A/S dømmes til at betale til  137.300,00 kr. 
med tillæg af 2% rente pr. påbegyndt måned fra den 28.01.2020 til betaling sker.
 
BS-40557/2020-GLO 
Tryg Forsikring A/S dømmes til at betale til  110.710,00 kr. 
med tillæg af 2% rente pr. påbegyndt måned fra den 28.01.2020 til betaling sker.
 
BS-43885/2020-GLO 
Tryg Forsikring A/S dømmes til at betale til  61.650,00 kr. 
med tillæg af 2% rente pr. påbegyndt måned fra den 28.01.2020 til betaling sker.
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BS-44000/2020-GLO 
Tryg Forsikring A/S dømmes til at betale til  77.610,00 kr. 
med tillæg af 2% rente pr. påbegyndt måned fra den 28.01.2020 til betaling sker.

BS-44226/2020-GLO 
Tryg Forsikring A/S dømmes til at betale til  158.000,00 kr.  
med tillæg af 2% rente pr. påbegyndt måned fra den 28.01.2020 til betaling sker.
 
BS-47225/2020-GLO 
Tryg Forsikring A/S dømmes til at betale til  149.681,00 kr. 
med tillæg af 2% rente pr. påbegyndt måned fra den 28.01.2020 til betaling sker.
 
BS-34105/2021-GLO 
Tryg Forsikring A/S dømmes til at betale til  14.800,00 kr. 
med tillæg af en årlig rente fra den 15.01.2021 svarende til officielle udlånsrente 
+ 8 pct.

Tryg Forsikring A/S har i samtlige sager nedlagt påstand om frifindelse.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 
218 a.

Oplysningerne i sagen
Det fremgår af en samarbejdsaftale, underskrevet af  den 
23. august 2019, at der var indgået en samarbejdsaftale mellem automobilfor-
handleren  og finansieringsselskabet  
(herefter  Af samarbejdsaftalen fremgår: 

”…
Leasingaftaler, biler solgt af forhandleren
Finansieringsselskabet afkøber leasingaftaler af forhandleren på følgende 
vilkår.

I. Bilen er solgt og leveret af forhandleren
2. Forhandleren yder sædvanlig reklamationsret overfor leasingtager/fi-
nansieringsselskabet
3. Leasingtager er ikke registreret i RKI
4. Bilens alder må ikke overstige 8 år på salgstidspunktet
5. Løbetiden på leasingaftalen er max 36 mdr., dog længere efter særlig 
aftale med finansieringsselskabet
6. Salgsprisen på bilen kan afvige op til 15% i forhold til Bilpriser Dk.
7. Er det et selskab skal direktøren i selskabet kautionere for leasingafta-
len.
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8. Den ekstraordinære leasingafgift udgør 20% dog minimum kr. 20.000, - 
+ moms
9. Finansieringsselskabet finansierer mindst 80% af forhandlerens salg på 
finansiering.
Antallet af leasing og kontrakter forventes at udgøre mindst 40 stk pr.år.

Forhandleren foretager leasingberegninger via Aet beregningssystem. Fi-
nansieringsprovision, sædvanligvis kr. 10.000, -, heraf hensættes kr. 5.000, 
- på sikringskonto (herom senere) dog max kr. 20.000, - kan indsættes. 
Eventuel overrente tilfalder forhandleren som det fremgår af Aet
beregningssystem.

Finansieringsselskabet stiller uden beregning, adgang til RKI til rådighed 
for forhandleren for kontrol af leasingkundernes registrering.

Leasingaftaler, anvist af forhandleren
1. Biler der efter forhandlerens anvisning købes af finansieringsselskabet.
2. Forinden køb er 1 leasingafgift finansieringsselskabet i hænde, ligesom
leasingaftalen er behørigt underskrevet.
3. Er det et selskab der skal direktøren i selskabet kautionere for leasin-
gaftalen.
4. Forhandleren vurderer forinden køb køretøjets stand.

Biler der indkøbes i udlandet
1. Indkøbes bilen i udlandet tilstræber forhandleren at disse indkøbes 
med mulighed for momsfradrag.
2. Forhandleren har mulighed for at vælge at lade finansieringsselskabet 
foretage betalingen af bilen. Finansieringsselskabets udgifter hertil tillæg-
ges leasingaftalen.
3. Der er udarbejdet en særskilt instruks for hvorledes betaling kan ske.

Kreditvurdering
Forhandleren indsender via Aet beregningssystem on-line, til brug for 
kreditvurdering følgende dokumenter til finansieringsselskabet.
1. Data om bilen der skal finansieres/leases - eventuelt som kopi af regi-
streringsattest - oplysning fra internetside (eks. Mobile.de)
2. Oplysning om CVR nr. (ved personligt firma seneste regnskab/ Cpr nr 
samt seneste årsopgørelse fra SKAT
3. Forslag til leasingaftale/finansieringsaftale
4. Oplysning om andre omkostninger samt ønske om provision
5. Efter endt kreditvurdering udfærdiger finansieringsselskabet leasingaf-
talen mv. der tilsendes forhandleren for modtagelse af underskrift af de-
bitor/leasingtager.
…”

 
Det er oplyst, at  i perioden fra den 9. september 2019 til 
den 18. december 2019 sendte i alt 32 anmodninger om finansiering til  
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. For så vidt angår 15 af anmodningerne blev der oprettet leasing-
aftaler, heraf vedrører 9 af leasingaftalerne sagerne mod Tryg Forsikring A/S 
(herefter Tryg) og 3 af leasingaftalerne sager mod , som er et 
sagkompleks, som Vestre Landsret har afsagt dom vedrørende den 9. november 
2022. 

 meddelte den 27. december 2019 , at  
 havde indgivet anmeldelse til politiet om bedrageri, fordi  

 i 4 af leasingsagerne havde modtaget falske oplysninger. 

Tryg har den 12. november 2020 anmeldt  og selskabets 
tidligere ejer og direktør  for bedrageri, jf. straffelovens § 
279 og dokumentforfalskning, jf. straffelovens § 171. 

Der blev den 3. december 2021 afsagt konkursdekret over selskabet  
, som  havde ændret navn til. 

Særskilt vedrørende de enkelte sager:

Sag BS-40199/2020-GLO – leasingtager  – bil Mercedes 
Benz C-Klasse 200 D St.car
Det fremgår af en finansiel leasingaftale nr. 62026, som angiver at være under-
skrevet af  den 28. oktober 2019, at , 
født den 6. februar 1993, leasede en brugt Mercedes Benz C-Klasse 200 D St.car, 
af  som ejer og leasinggiver, og at leverandøren er  

. Det fremgår, at bilen er anført med registreringsnummer  
, som med håndskrift er ændret til . 

Det er i leasingaftalen oplyst, at kilometerstanden er 187.000 km, og at bilen er 
indregistreret første gang den 1. oktober 2015. Leasingperioden er aftalt til 12 
måneder fra den 28. oktober 2019 til den 27. oktober 2020, og det fremgår, at 
leasingtager ved aftalens indgåelse betaler en ekstraordinær leasingafgift på 
69.262,50 kr. og efterfølgende leasingafgifter på 7.435,00 kr. pr. måned, som be-
tales forud hver måned. 

Det fremgår, at bilen var til registreringssyn hos  den 28. oktober 
2019 kl. 14.53, og at bilens kilometerstand var 187.000 km. Den 28. oktober 2019 
blev bilen med registreringsnummer  registreret til  
som ejer og  som bruger.

Af allonge- Leverancegodkendelse – til leasingkontrakten mellem  
 som leasingtager og  som leasinggiver, som angiver 

at være underskrevet af  den 28. oktober 2019, fremgår 
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blandt andet, at  erklærer at have modtaget køretøjet 
anført med registreringsnummer  i kontraktsmæssig stand. 
 

 har den 28. oktober 2019 udstedt en faktura til  
 på 238.880,00 kr. vedrørende leasingaftale nr. 62026. Det er oplyst, at 

fakturaen er betalt med 184.716,50 kr. den 29. oktober 2019 efter at der er sket 
modregning med den ekstraordinære leasingafgift. 

Det fremgår af en kvittering fra Skat, at der ved registeringen af bilen den 28. 
oktober 2019 blev anmodet om ansvars- og kaskoforsikring på bilen hos Tryg, 
og at forsikringen hos Tryg fik forsikringsbevisnummer . 

Af panthaverdeklaration – F-deklaration – med  som leasing-
giver og Tryg som forsikringsselskab fremgår, at deklarationen er oprettet den 
30. oktober 2019, at  har rykket den 5. december 2019, og at der 
er sket afvisning den 12. december 2019, og at der er 26 ugers dækning. 

Det fremgår af en anmeldelsesrapport af 27. november 2019, at bilen med 
reg.nr.  den 27. november 2019 udbrændte ved en tilkørsel til Motor-
ring 3 ved Herlev. 

Bilen blev den 29. november 2019 afmeldt i Motorregisteret af politet.   

Den 27. december 2019 anmeldte  deklarationskrav under F-
deklarationen.  oplyste i den forbindelse, at der ikke var kon-
takt til , og at  havde fået kendskab til 
bortkomsten fra politiet den 23. december 2019.

Tryg har afvist at dække  krav under F-deklarationen.  

Øvrige oplysninger vedrørende 

Det fremgår af et brev af 10. oktober 2019 fra Københavns Politi til  
, at  den 9. oktober 2019 havde indgivet en 

anmeldelse om et databedrageri begået den 29. august 2019.      

Ved dom af 28. april 2022 i sag BS-27074/2021-ODE blev  
dømt til at betale 238.885,00 kr. med tillæg af rente 2 procent pr. påbegyndt 
måned fra den 30. november 2020 til  vedrørende leasingfor-
holdet. 

Af dommen i sag BS-27074/2021-ODE -  mod -
, fremgår, at  under sagen blandt andet forklarede:
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”  har forklaret, at han er 29 år gammel og bor i 
. Han er i lære som bygningsmaler. Foreholdt den i sagen om-

handlede leasingaftale forklarede han, at han i oktober 2019 boede på 
adressen , som angivet i leasingaftalen. 
Leasingaftalen indeholder hans korrekte CPR-nummer. Han kender ikke 
noget til den leasede bil og har aldrig haft den i sin besiddelse. Det er ikke 
hans underskrift på leasingaftalen. Han skriver sit fulde navn ud, når han 
underskriver noget. I efteråret 2019 havde han ikke kørekort. Han fik 
først kørekort cirka 1 år senere. Han har ikke på noget tidspunkt betalt 
den ekstraordinære leasingafgift på 69.262,50 kr. Foreholdt leverancegod-
kendelsen underskrevet den 28. oktober 2019 forklarede han, at det ikke 
er hans underskrift, der er påført, ligesom det angivne telefonnummer
ikke tilhører ham. Omkring 2019/2020 flyttede han fra  til  

. Han kan ikke huske præcis, hvornår han flyttede.”

Dommen er ifølge det oplyste anket til landsretten.  

Opgørelse af kravet

 har opgjort sit krav således:

Vurdering af  (bilag 19) kr. 115.000,00 
Opbevaring fra 21.12.2019 -27.07.2020 hos  
politiet (bilag 11) kr.   28.122,28 
Inddrivelsesomkostninger i forhold til leasingtager (bilag 26) kr.   52.440,00 
I alt ex. moms og ex. registreringsafgift kr. 195.562,28 

BS-40347/2020-GLO –  – bil Mercedes Benz E 200 d
Det fremgår af en finansiel leasingaftale nr. 62041, som angiver at være under-
skrevet af  den 8. november 2019, at  

, født den 29. juni 1999, leasede en brugt Mercedes Benz E 200 d, 
reg.nr. , af  som ejer og leasinggiver, og at 
leverandøren er . 

Det er i leasingaftalen oplyst, at kilometerstanden er 73.800 km, og at bilen er 
indregistreret første gang den 27. maj 2016. Leasingperioden er aftalt til 12 må-
neder fra den 11. november 2019 til den 10. november 2020 og det fremgår, at 
leasingtager ved aftalens indgåelse betaler en ekstraordinær leasingafgift på 
65.000,00 kr. og efterfølgende leasingafgifter på 8.3412,25 kr. pr. måned, som be-
tales forud hver måned. 

Det fremgår, at bilen var til toldsyn hos  den 8. november 
2019 kl. 15.50, og at bilen var til registreringssyn den 8. november 2019 kl. 15.52 
samme sted, samt at bilens bilens kilometerstand var 69.000 km.    
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Af allonge- Leverancegodkendelse – til leasingkontrakten mellem  
 som leasingtager og  A/S som leasinggiver, som an-

giver at være underskrevet af  den 8. november 2019 
fremgår blandt andet, at  erklærer at have modtaget 
køretøjet, som ikke er anført med registreringsnummer i kontraktsmæssig 
stand. 

 har den 8. november 2019 udstedt en faktura til  
 på 247.630,00 kr. vedrørende leasingaftale nr. 62041 Det er oplyst, at 

fakturaen er betalt den 29. november 2019.

Det fremgår af en kvittering fra Skat, at indregistrering fandt sted den 12. no-
vember 2019, og at der ved registeringen af bilen blev anmodet om ansvars- og 
kaskoforsikring på bilen hos Tryg, og at forsikringen hos Tryg fik forsikringsbe-
visnummer .

Af panthaverdeklaration – F-deklaration – med  som leasing-
giver og Tryg som forsikringsselskab fremgår, at deklarationen er oprettet den 
20. november 2019, og at der er sket afvisning den 12. februar 2020, og at der er 
26 ugers dækning. 

Det fremgår af et brev af 24. januar 2020 fra Fyns Politi til  at 
 den 20. januar 2020 havde indgivet en anmeldelse om doku-

mentfalsk begået den 8. november 2019 vedrørende leasingaftale nr. 62041. 

Bilen blev den 3. december 2019 afmeldt i Motorregisteret. 

Den 21. januar 2020 anmeldte  deklarationskrav under F-
deklarationen.  oplyste i den forbindelse, at der var kontakt til 

 via inkasso, og at   havde fået kend-
skab til bortkomsten/tyveriet den 21. januar 2020. 

Tryg har afvist at dække  krav under F-deklarationen.  

Øvrige oplysninger vedrørende 

Ved udeblivelsesdom af 2. juni 2021 i sag BS-11297/2021-GLO blev  
 dømt til at betale 256.680,00 kr. med tillæg af rente 2 procent 

pr. påbegyndt måned fra den 30. november 2020 til  vedrøren-
de leasingforholdet. 

 har den 16. november 2021 afgivet insolvenserklæring i 
fogedretten. 
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Opgørelse af kravet

 har opgjort sit krav således:

Bilens markedsværdi (Bilag 11) kr. 170.000,00 
Inddrivelsesomkostninger i forhold til leasingtager 
(bilag 26 og 27) kr.   12.840,00 
I alt ex. moms og ex. registreringsafgift kr. 182.840,00 

BS-40536/2020-GLO –  - Mercedes Benz C200 D
Det fremgår af en finansiel leasingaftale nr. 62057, som angiver at være under-
skrevet af  den 26. november 2019, at  

, født den 7. oktober 1998, leasede en brugt Mercedes Benz 
C200, reg.nr. , af  som ejer og leasinggiver, og at 
leverandøren er . 

Det er i leasingaftalen oplyst, at kilometerstanden er 93.300 km, og at bilen er 
indregistreret første gang den 19. januar 2016. Leasingperioden er aftalt til 12 
måneder fra den 26. november 2019 til den 25. november 2020 og det fremgår, 
at leasingtager ved aftalens indgåelse betaler en ekstraordinær leasingafgift på 
65.000,00 kr. og efterfølgende leasingafgifter på 8.572,50 kr. pr. måned, som be-
tales forud hver måned. 

Det fremgår, at bilen var til toldsyn hos  den 22. november 
2019 kl. 11.34 og til registreringssyn samme sted den 22. november kl. 11.36 
samme sted, samt at bilens kilometerstand var 76.000 km. 

Af allonge- Leverancegodkendelse – til leasingkontrakten mellem  
 som leasingtager og  som leasinggiver, som 

angiver at være underskrevet af  den 26. november 
2019, fremgår blandt andet, at  erklærer at have 
modtaget køretøjet med ikke oplyst registreringsnummer i  kontraktsmæssig 
stand.  

 har den 26. november 2019 udstedt en faktura til  
 på 222.630,00 kr. vedrørende leasingaftale nr. 62057. Det er oplyst, 

at fakturaen er betalt den 4. december 2019.

Det fremgår af en kvittering fra Skat, at indregistrering fandt sted den 26.  no-
vember 2019, og at der ved registeringen af bilen blev anmodet om ansvars- og 
kaskoforsikring på bilen hos Tryg, og at forsikringen hos Tryg fik forsikringsbe-
visnummer  
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Af panthaverdeklaration – F-deklaration – med  som leasing-
giver og Tryg som forsikringsselskab fremgår, at deklarationen er oprettet den 
4. december 2019, og at der er sket afvisning den 12. februar 2020, og at der er 
26 ugers dækning. 

Bilen blev den 4. december 2019 afmeldt i Motorregisteret. 

Den 21. januar 2020 anmeldte  deklarationskrav under F-de-
klarationen.  oplyste i den forbindelse, at der ikke var kontakt 
til , og at   havde fået kendskab til 
bortkomsten/tyveriet gennem politiet. Datoen for  viden om 
bortkomsten/tyveriet er ikke oplyst. 

Tryg har afvist at dække  krav under F-deklarationen.  

Øvrige oplysninger vedrørende 

Det fremgår af et brev af 22. juni fra Fyns Politi til , 
at  den 10. marts 2020 indgav anmeldelse om, at 
han med et gerningstidspunkt den 16. januar 2020 havde været udsat for iden-
titetstyveri. 

Ved dom af 25. marts 2022 i sag BS-37281/2021-ODE blev  
 dømt til at betale 226.900,00 kr. med tillæg af procesrente fra sagens 

anlæg den 3. marts 2021 til  A/S vedrørende leasingforholdet. 

Af dommen i sag BS-37281/2021-ODE –  A/S mod  
 - fremgår, at  under sagen forkla-

rede:

”  forklarede, at han er født i Damaskus i Sy-
rien. Han kom til Danmark i 2016. Han startede i sprogskole, og siden et 
uddannelsesforløb med 9. klasse. Han har ikke haft fuldtidsarbejde, men 
lidt fritidsarbejde.

På årsopgørelsen for 2018 er noteret , men han boede ikke på 
. Han flyttede fra  i juli 2019. Han var hjemløs, og 

havde ikke nogen registreret adresse. Han anmeldte sig uden adresse på 
Borgerservice, og fik da tre måneder til at finde en postadresse. Han fik 
derfor adresse i yderligere tre måneder på , og blev derefter re-
gistreret med ukendt adresse fra november 2019. Han fik i april eller maj 
2020 postadresse på . Han flyttede igen i oktober 2020, og fik da 
ukendt adresse igen. Han fik derefter adresse i  i 2021. Han 
havde det virkelig dårligt i denne periode, og var i behandling for PTSD. 
Han havde ikke etableret videresendelse af sin post ved adresseændrin-
gerne.
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Han har ikke indgået denne leasing aftale. Foreholdt underskriften s. 40, 
er det ikke hans underskrift. Hans normale underskrift kan ses i passet, s. 
32. Det er hans pas. Han ved ikke hvorfor nogen har en kopi af hans pas. 
Han har ikke mistet sit pas, og han ved ikke noget om at nogen skulle 
have lånt det. I forbindelse med at han var boligløs, sov han mange for-
skellige steder. Han brugte passet i forbindelse med rejser, 10. juli 2019 
rejste han til Bulgarien med nogle venner i 14 dage, han kom hjem igen 
den 23. juli 2019. Han brugte da sit pas. Han har ikke opdaget at hans pas 
var væk, det vigtigste for ham var at have sin opholdstilladelse på sig. 
Passet blev brugt til indgåelse af aftalen i november 2019. Han fik et nyt 
pas i oktober 2021, han har ikke været ude at rejse i mellemtiden. Det 
gamle pas var udløbet den 28. februar 2020, og han havde derfor en peri-
ode uden pas. Han afleverede sit gamle pas i forbindelse med at han 
skulle have udstedt et nyt pas.

Hans sygesikringskort var hans gamle sygesikringskort, fordi han ikke 
vidste hvor det var henne. Sygesikringskortet i ekstrakten er hans, læge-
oplysningen er også oplyst korrekt. Hans navn stod ikke på postkassen, 
og derfor stod der en c/o adresse på kortet. Han havde på det tidspunkt 
ukendt adresse. Han havde ikke sit sygesikringskort, da leasingaftalen 
blev indgået i november 2019. Han fik et nyt kort, da han flyttede i april-
maj 2020. Han havde derfor i den periode ikke noget sygesikringskort.

Han havde NemID app, men havde ikke et nøglekort fordi han brugte 
app’en i stedet. Han mener ikke at andre kan kende hans koder til Nem-
ID.

Han har anmeldt et tyveri af hans nøglekort, opholdstilladelse og hans 
sygesikringskort. Han fik stjålet en taske foran  i . Hans pas 
lå ikke i tasken. Hans bankkort lå måske også i tasken. Han husker ikke 
hvornår tyveriet skete. Han kan ikke huske om tyveriet skete før novem-
ber 2019. Han husker ikke hvornår han anmeldte det, men det var i juni 
2019 til januar 2020, fordi han dengang havde en unge-rådgiver fra kom-
munen. Unge-rådgiveren hjalp med anmeldelsen. De forsøgte forgæves 
at anmelde tyveriet via telefonen, men måtte efterfølgende på politistatio-
nen for at anmelde tyveriet via en online formular. Han fik ikke en kvitte-
ring fra politiet, og har ikke hørt mere fra politiet siden. Han havde sit 
pas på sig for at han kunne komme ind på baren. Koden til hans nemid 
var hans fødselsdato, politiet anbefalede ham at ændre koden. Han har 
aldrig arbejdet for , og der verserer aktuelt en 
straffesag ved Københavns Byret mod personerne bag  for 
misbrug af personoplysninger. Han afgav forklaring i denne sag den 
november 2019 via video fra retten i Odense.

Han har aldrig været ude ved  for at se på en bil. Han ved 
ikke hvor firmaet ligger. Han har aldrig leaset en bil, men har i 2021 købt 
en bil.
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Han har aldrig været ansat ved . Han har siden undersøgt 
virksomheden i forbindelse med denne sag, og fundet ud af at det er en 
restaurant. Han fandt ud af, at han skulle betale meget i ekstra skat fordi 
der var tastet selv i hans skat. Han anmeldte dette forhold til politiet, for-
di han ikke selv havde tastet det. I 2019 var han registreret som bruger af 
bilen, men han tjekkede ikke sine skatteoplysninger. Han forstod ikke no-
get om Skat, fordi de ikke havde skat i Syrien. Han tjekkede af og til E-
boks.

Han har ikke modtaget nogen af de mange fakturaer eller rykkere. Den 
person, inkassoselskabet talte med, var en hans venner. Den VW, der er 
omtalt, ejedes af hans udlejer. Han fik derefter at vide, at politiet havde 
været på adressen for at søge efter ham. Han kontaktede derfor politiet, 
men fik at vide at politiet ikke søgte efter ham.

Han hørte første gang om denne sag, da han flyttede til . Der 
kom en mand fra Tryg, som ville tale med ham om en leaset Mercedes. 
Han skulle prøve at underskrive på et papir. Manden fra Tryg sagde, at 
han nok var blevet snydt og svindlet. Han fik at vide, at forsikringen ville 
tage sagen derfra. Han har ikke noget kørekort.

Foreholdt lønsedlerne fra ekstrakten s. 29, 30 og 31, forklarede han, at al-
drig nogensinde har arbejdet for . Han fik et brev fra Skat om 
betaling af skat af nogle penge, som var indtastet i TastSelv. Skat havde 
ikke modtaget skattebetalingen, og han blev derfor nu bedt om at indbe-
tale skatten. Han talte med sin rådgiver, og de anmeldte forholdet til Skat. 
Han videresendte kvitteringen fra politiet til Skat, og Skat slettede deref-
ter skattegælden. Det var en papirkvittering, som han fik på politigården. 
Den sendte han til Skattestyrelsen. Han ved ikke hvem der indberettede 
beløbet på Tastselv.

Han blev sigtet i sin egen sag om dokumentfalsk, fordi han skulle sigtes 
når der var falske papirer. Han blev afhørt af politiet, og fik derefter et 
brev med en påtaleopgivelse.”

Dommen er ifølge det oplyste anket til landsretten. 

Opgørelse af kravet

 har opgjort sit krav således:

Bilens markedsværdi (Bilag 11) kr.  91.000,00 
Inddrivelsesomkostninger i forhold til leasingtager 
(bilag 26) kr.   46.300,00 
I alt ex. moms og ex. registreringsafgift kr. 137.300,00
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BS-40557/2020-GLO –  – BMW 318 d Sport Line
Det fremgår af en finansiel leasingaftale nr. 62085, som angiver at være under-
skrevet af  den 16. december 2019, at -

, født den 14. november 1985, leasede en brugt BMW 318 d Sport 
Line, reg.nr. , af  som ejer og leasinggiver, og at leve-
randøren er .  

Det er i leasingaftalen oplyst, at kilometerstanden er 56.000 km, og at bilen er 
indregistreret første gang den 29. oktober 2015. Leasingperioden er aftalt til 12 
måneder fra den 17. december 2019 til den 16. december og det fremgår, at lea-
singtager ved aftalens indgåelse betaler en ekstraordinær leasingafgift på 
75.000,00 kr. og efterfølgende leasingafgifter på 7.367,50 kr. pr. måned, som be-
tales forud hver måned. 

Det fremgår, at bilen var til registreringssyn hos  den 12. 
december 2019 kl. 16.25, samt at bilens kilometerstand er angivet til 0.   

Af allonge- Leverancegodkendelse – til leasingkontrakten mellem -
 som leasingtager og  som leasinggiver, som 

angiver at være underskrevet af  den 16. december 
2019 fremgår blandt andet, at  erklærer at have 
modtaget køretøjet BMW 318 d Sport Line, som er anført uden registrerings-
nummer i kontraktsmæssig stand. 

Af allonge – Modtagelseserklæring – som er underskrevet af -
 den 16. december 2019 fremgår blandt andet, ”undertegnede be-

kræfter herved at have modtaget køretøjet, der er finansieret under ovenstå-
ende kontrakt. Genstandene er leveret, og betingelserne er opfyldt. Jeg har un-
dersøgt bilen, og den er som aftalt…”. 

 har den 17. december 2019 udstedt en faktura til  
 på 210.130,00 kr. vedrørende leasingaftale nr. 62085.  Det er oplyst, 

at fakturaen er betalt den 20. december 2019. 

Det fremgår af en kvittering fra Skat, at indregistrering fandt sted den 17. de-
cember 2019, og at der ved registeringen af bilen blev anmodet om ansvars- og 
kaskoforsikring på bilen hos Tryg Forsikring, og at forsikringen hos Tryg fik 
forsikringsbevisnummer . 

Af panthaverdeklaration – F-deklaration – med  som leasing-
giver og Tryg som forsikringsselskab fremgår, at deklarationen er oprettet den 
20. december 2019, og at der er sket afvisning den 13. februar 2020, og at der er 
26 ugers dækning. 
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,  indgav ved mail af 27. december 2019 til 
Københavns Politi en anmeldelse om bedrageri med hensyn til leasingaftalen 
med . 

Af mailen fremgår:

Vi er et leasingselskab der finansierer og leaser biler til erhverv og pri-
vate. Vi modtager anmodninger fra bilforhandlere i Danmark.
Den 17.12.2019 modtog vi en anmodning om etablering af en leasingaftale 
fra forhandleren , cvr , med -

, , cpr .
I forbindelse med anmodningen modtog vi kopier af Lønsedler, kørekort, 
sygesikringsbevis, årsopgørelser fra skat. Vi har konstateret at de af givne 
lønsedler er falske. Derfor har vi formodning om at de øvrige dokumen-
ter er falske.
Vi har dd bedt , dokumentere hvorledes de har mod-
taget den ekstraordinære leasingafgift på kr. 60.000,- + moms ialt kr 
75.000 fra . Vi beder jer kontrollere de med-
sendte dokumentationer i det der her muligvis er tale om økonomisk kri-
minialitet. Vi anmelder også til søik.

Vi er registrerede ejere af bilen, men vi ønsker den hurtigst muligt retur. I 
må meget gerne efterlyse den da vi formoder den bliver kørt ud af DK.”

Bilen blev den 13. januar 2020 afmeldt i Motorregisteret. 

Den 21. januar 2020 anmeldte  deklarationskrav under F-
deklarationen.  oplyste i den forbindelse, at der var ikke var 
kontakt til , og at  havde fået 
kendskab til bortkomsten/tyveriet fra politiet den 21. januar 2020. 

Tryg har afvist at dække  krav under F-deklarationen.  

Øvrige oplysninger vedrørende bilen

Det er under sagen oplyst, at bilen med en oplyst kilometerstand på 258.200 km 
er solgt ved en slutseddel af 29. januar 2020 af en person gennem  til 
en rumænsk køber i Rumænien. 

Det fremgår videre af en mail af 4. marts 2020 fra , Tryg, til -
, at Fynsk Politi har oplyst, at den pågældende bil er fundet køren-

de i Rumænien og ikke er beslaglagt. 

Øvrige oplysninger vedrørende 
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Ved udeblivelsesdom af 7. september 2021 i sag BS-16479/2021-GLO blev -
 dømt til at betale 283.346,25 kr. med tillæg af rente 2 

procent pr. påbegyndt måned fra den 30. november 2020 til  
vedrørende leasingforholdet. 

Opgørelse af kravet

 har opgjort sit krav således:

Bilens markedsværdi (Bilag 12)  kr.  91.000,00 
Inddrivelsesomkostninger i forhold til leasingtager 
(bilag 26)  kr.  10.710,00 
I alt ex. moms og ex. registreringsafgift  kr. 101.710,00 

BS-43885/2020-GLO –  – bil 
Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI
Det fremgår af en finansiel leasingaftale nr. 62038, som angiver at være under-
skrevet af  den 6. november 2019, at 

, født den 23. oktober 2000, leasede en 
brugt Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI, reg.nr. , af  
som ejer og leasinggiver, og at leverandøren er . 

Det er i leasingaftalen oplyst, at kilometerstanden er 200.000 km, og at bilen er 
indregistreret første gang den 15. januar 2015. Leasingperioden er aftalt til 12 
måneder fra den 7. november 2019 til den 6. november 2020 og det fremgår, at 
leasingtager ved aftalens indgåelse betaler en ekstraordinær leasingafgift på 
38.125,00 kr. og efterfølgende leasingafgifter på 6.622,50 kr. pr. måned, som be-
tales forud hver måned.

Det fremgår, at bilen er indregistreret med reg.nr.  den 7. november 
2017 med  A/S som ejer og -

 som bruger. 

Af allonge- Leverancegodkendelse – til leasingkontrakten mellem  
 som leasingtager og  som leasing-

giver, som angiver at være underskrevet af -
 den 6. november 2019, fremgår blandt andet, at  

 erklærer at have modtaget køretøjet anført med registre-
ringsnummer  i kontraktsmæssig stand. 

 har den 7. november 2019 udstedt en faktura til  
 på 132.630,00 kr. vedrørende leasingaftale nr. 62038. Det er oplyst, at fak-

turaen er betalt den 29. november 2019.
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Det fremgår af en kvittering fra Skat, at indregistrering fandt sted den 7. no-
vember 2019, og at der ved registeringen af bilen blev anmodet om ansvars- og 
kaskoforsikring på bilen hos Tryg, og at forsikringen hos Tryg fik forsikringsbe-
visnummer . 

Af panthaverdeklaration – F-deklaration – med  som leasing-
giver og Tryg som forsikringsselskab fremgår, at deklarationen er oprettet den 
20. november 2019, og at der er sket afvisning den 12. februar 2020, og at der er 
26 ugers dækning. 

Den 20. januar 2020 indgav  en anmeldelse til Fyns Politi om 
dokumentfalsk begået den 6. november 2019 vedrørende leasingaftale nr. 62038. 

Bilen blev den 13. januar 2020 afmeldt i Motorregisteret. 

Den 21. januar 2020 anmeldte  deklarationskrav under F-
deklarationen.  oplyste i den forbindelse, at der ikke var 
kontakt til , og at    
havde fået kendskab til bortkomsten/tyveriet fra politiet uden nærmere oplys-
ning om, hvornår  havde fået kendskab til bortkomsten/tyve-
riet. 

Tryg har afvist at dække  krav under F-deklarationen.  

Øvrige oplysninger vedrørende 

Ved udeblivelsesdom af 16. august 2021 i sag BS-20773/2021-GLO blev -
 (tidligere ) dømt til at 

betale 178.127,50 kr. med tillæg af rente 2 procent pr. påbegyndt måned fra den 
30. november 2020 til  vedrørende leasingforholdet. 

 (tidligere ) har den 
26. januar 2022 afgivet insolvenserklæring i fogedretten.

Opgørelse af kravet

 har opgjort sit krav således:

Bilens markedsværdi (Bilag 12)  kr. 53.000,00 
Inddrivelsesomkostninger i forhold til leasingtager 
(bilag 26)  kr.   8.650,00 
I alt ex. moms og ex. registreringsafgift  kr. 61.650,00
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BS-44000/2020-GLO –  – bil Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI 
BMT 
Det fremgår af en finansiel leasingaftale nr. 62065, som angiver at være under-
skrevet af  den 3. december 2019, at , født den 13. 
november 2000, leasede en brugt Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI BMT, 
reg.nr. , af  som ejer og leasinggiver, og at 
leverandøren er . 

Det er i leasingaftalen oplyst, at kilometerstanden er 179.000 km, og at bilen er 
indregistreret første gang den 1. marts 2015. Leasingperioden er aftalt til 12 må-
neder fra den 4. december 2019 til den 3. december 2020 og det fremgår, at lea-
singtager ved aftalens indgåelse betaler en ekstraordinær leasingafgift på 
52.500,00 kr. og efterfølgende leasingafgifter på 6.187,50 kr. pr. måned, som be-
tales forud hver måned. 

Det fremgår, at bilen var til registreringssyn hos  den 4. de-
cember 2019 kl. 10.51, og at bilens kilometerstand var 179.000 km.   

Af allonge- Leverancegodkendelse – til leasingkontrakten mellem  
som leasingtager og  A/S som leasinggiver, som angiver at 
være underskrevet af  den 3. december 2019, fremgår blandt andet, 
at  erklærer at have modtaget køretøjet med ikke oplyst registre-
ringsnummer i kontraktsmæssig stand. 

 har den 9. december 2019 udstedt en faktura til  
 på 151.380,00 kr. vedrørende leasingaftale nr. 62065. Det er oplyst, at 

fakturaen er betalt den 13. december 2019. 

Det fremgår af en kvittering fra Skat, at indregistrering fandt sted den 4. de-
cember 2019, og at der ved registeringen af bilen blev anmodet om ansvars- og 
kaskoforsikring på bilen hos Tryg, og at forsikringen hos Tryg fik forsikringsbe-
visnummer . 

Af panthaverdeklaration – F-deklaration – med  som leasing-
giver og Tryg som forsikringsselskab fremgår, at deklarationen er oprettet den 
13. december 2019, og at der er sket afvisning den 12. februar 2020, og at der er 
26 ugers dækning. 

Det fremgår af en mail af 24. februar 2020 fra ,  
 til politiet, at forholdet vedrørende bilen er anmeldt til politiet, og at der 

efterspørges en kvittering for anmeldelsen. 

Bilen blev den 13. januar 2020 afmeldt i Motorregisteret. 
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Den 21. januar 2020 anmeldte  deklarationskrav under F-
deklarationen.  oplyste i den forbindelse, at der ikke var 
kontakt til , og at  havde fået kendskab til 
bortkomsten/tyveriet den 21. januar 2020 gennem politiet. 

Tryg har afvist at dække  krav under F-deklarationen.  

Øvrige oplysninger vedrørende 

Ved udeblivelsesdom af 6. december 2021 i sag BS-10340/2021-GLO blev -
 dømt til at betale 221.538,00 kr. med tillæg af rente 2 procent pr. på-

begyndt måned fra den 30. november 2020 til  A/S vedrørende 
leasingforholdet. 

Den 1. februar 2022 blev en fogedsag fra  mod  af-
vist af fogedretten, da  havde afgivet insolvenserklæring den 9. 
november 2021. 

Opgørelse af kravet

 A/S har opgjort sit krav således:

Bilens markedsværdi (Bilag 11)  kr. 69.000,00 
Inddrivelsesomkostninger i forhold til leasingtager 
(bilag 26)  kr.   8.610,00 
I alt ex. moms og ex. registreringsafgift  kr. 77.610,00 

BS-44226/2020-GLO –  – bil BMW 3-
Serie 320d Gran Turismo Steptronic
Det fremgår af en finansiel leasingaftale nr. 62071, som angiver at være under-
skrevet af  den 9. december 2019, at 

, født den 11. januar 1997, leasede en 
brugt BMW 3-Serie 320d Gran Turismo Steptronic, reg.nr. , af  

 som ejer og leasinggiver, og at leverandøren er  
. 

Det er i leasingaftalen oplyst, at kilometerstanden er 30.500 km, og at bilen er 
indregistreret første gang den 1. august 2016. Leasingperioden er aftalt til 12 
måneder fra den 9. december 2019 til den 8. december 2020 og det fremgår, at 
leasingtager ved aftalens indgåelse betaler en ekstraordinær leasingafgift på 
80.000,00 kr. og efterfølgende leasingafgifter på 7.831,25 kr. pr. måned, som be-
tales forud hver måned. 
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Det fremgår, at bilen blev registeret den 9. december 2019. Der foreligger ikke 
oplysninger om syn af bilen.   

Af allonge- Leverancegodkendelse – til leasingkontrakten mellem -
 som leasingtager og  A/S som 

leasinggiver, som angiver at være underskrevet af  
 den 9. december 2019, fremgår blandt andet, at  

 erklærer at have modtaget køretøjet med ikke nær-
mere oplyst registreringsnummer i kontraktsmæssig stand. 

Af allonge – Modtagelseserklæring, som angiver at være underskrevet af  
 den 9. december 2019, fremgår blandt an-

det, ”undertegnede bekræfter herved at have modtaget køretøjet, der er finansi-
eret under ovenstående kontrakt. Genstandene er leveret, og betingelserne er 
opfyldt. Jeg har undersøgt bilen, og den er som aftalt…”.

 har den 9. december 2019 udstedt en faktura til  
 på 275.130,00 kr. vedrørende leasingaftale nr. 62071 Det er oplyst, at fak-

turaen er betalt den 12. december 2019.

Det fremgår af en kvittering fra Skat, at registrering fandt sted den 9. december 
2019, og at der ved registeringen af bilen blev anmodet om ansvars- og kasko-
forsikring på bilen hos Tryg, og at forsikringen hos Tryg fik forsikringsbe-
visnummer .

Af panthaverdeklaration – F-deklaration – med  som lea-
singgiver og Tryg som forsikringsselskab fremgår, at deklarationen er oprettet 
den 13. december 2019, og at der er sket afvisning den 12. februar 2020, og at 
der er 26 ugers dækning. 

Det fremgår af en mail af 24. februar 2020 fra ,  
 til politiet, at  har anmeldt bilen for bortkommet, og at 

der efterspørges en kvittering for anmeldelsen. 

Bilen blev den 13. januar 2020 afmeldt i Motorregisteret. 

Den 21. januar 2020 anmeldte  deklarationskrav under F-
deklarationen.  oplyste i den forbindelse, at der ikke var 
kontakt til , og at    
havde fået kendskab til bortkomsten/tyveriet den 21. januar 2020 gennem 
politiet. 

Tryg har afvist at dække  krav under F-deklarationen.  
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Øvrige oplysninger vedrørende bilen

Det er under sagen oplyst, at bilen med identisk stelnummer har været sat til 
salg på en litauisk hjemmeside den 9. januar 2020. 

Øvrige oplysninger vedrørende  

 har i 2021 anlagt retssag mod  
 vedrørende leasingforholdet, og det er oplyst, at der oprindeligt 

var berammet hovedforhandling i sagen BS-11008/2021-GLO den 7. marts 2023, 
og at hovedforhandlingen er blevet omberammet til et senere tidspunkt. 

Opgørelse af kravet

 A/S har opgjort sit krav således:

Bilens markedsværdi (Bilag 11) kr. 158.000,00 
Inddrivelsesomkostninger i forhold til leasingtager 
(bilag 26) - endnu ikke kendte - kr.            0,00 
I alt ex. moms og ex. registreringsafgift - foreløbig opgjort       kr. 158.000,00 

BS-47225/2020-GLO –  – bil Mercedes Benz C 220
 Det fremgår af en finansiel leasingaftale nr. 62066, som angiver at være under-
skrevet af  den 3. december 2019, at , født den 17. 
januar 2001, leasede en brugt Mercedes Benz C 220, reg.nr.  af  

 som ejer og leasinggiver, og at leverandøren er  
. 

Det er i leasingaftalen oplyst, at kilometerstanden er 48.000 km, og at bilen er 
indregistreret første gang den 1. februar 2016. Leasingperioden er aftalt til 12 
måneder fra den 6. december 2019 til den 5. december 2020, og det fremgår, at 
leasingtager ved aftalens indgåelse betaler en ekstraordinær leasingafgift på 
83.875,00 kr. og efterfølgende leasingafgifter på 7.407,50 kr. pr. måned, som be-
tales forud hver måned. 

Det fremgår, at bilen var til toldsyn hos  den 6. december 
2019 kl. 15.36, og at bilen var til registreringssyn den 6. december 2019 kl. 15.38 
samme sted, samt at bilens bilens kilometerstand var 48.000 km.   

Af allonge- Leverancegodkendelse – til leasingkontrakten mellem  
 som leasingtager og  A/S som leasinggiver, som 

angiver at være underskrevet af  den 3. december 2019, fremgår 
blandt andet, at  erklærer at have modtaget køretøjet med ikke 
nærmere oplyst registreringsnummer i kontraktsmæssig stand. 
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Af allonge – Modtagelseserklæring – som angiver at være underskrevet af -
 den 3. december 2019, fremgår blandt andet, ”Undertegnede be-

kræfter herved at have modtaget køretøjet, der er finansieret under ovenstå-
ende kontrakt. Genstandene er leveret, og betingelserne er opfyldt. Jeg har un-
dersøgt bilen, og den er som aftalt…”.

 har den 9. december 2019 udstedt en faktura til  
 på 281.692,50 kr. vedrørende leasingaftale nr. 62066. Det er oplyst, at fak-

turaen er betalt den 13. december 2019.

Det fremgår af en kvittering fra Skat, at indregistrering fandt sted den 7. decem-
ber 2019, at første registreringsdato var den 19. januar 2016, og at der ved regi-
steringen af bilen blev anmodet om ansvars- og kaskoforsikring på bilen hos 
Tryg, og at forsikringen hos Tryg fik forsikringsbevisnummer .

Af panthaverdeklaration – F-deklaration – med  som leasing-
giver og Tryg Forsikring som forsikringsselskab fremgår, at deklarationen er 
oprettet den 13. december 2019, og at der er sket afvisning den 3. marts 2020, og 
at der er 26 ugers dækning. 

Af en mail af 21. februar 2020 fra politiet til , -
 fremgår: 

”Jeg kontakter jer vedr. en Mercedes Benz med reg.nr.:  og 
stelnr…., hvilket ifølge mine oplysninger er leaset af . Min 
henvendelse drejer sig om, at førnævnte køretøj er blevet fundet på 
adressen  på parkeringspladsen. Køretøjet står 
udbrændt og er dermed toltalskadet. Der er i den forbindelse blevet 
oprettet en brandundersøgelse under politiets journal.nr….”   

Bilen blev den 21. februar 2020 afmeldt i Motorregisteret af politiet. 

Den 21. februar 2020 anmeldte  deklarationskrav under F-
deklarationen.  oplyste i den forbindelse, at der forelå en 
politirapport. 

Både  og Tryg er involveret i denne sag.

 har i en mail af 3. december 2020 meddelt  
advokat, at  har overtaget dækningen af køretøjet den 11. 
december 2019, men at  ikke hæfter for en eventuel dekla-
rationsdækning, da der er sendt forespørgsel til Tryg den 13. december 2019. 
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Trygs advokat har oplyst, at det er aftalt mellem de to forsikringsselskaber, at 
Tryg fører sagen.  

Tryg har afvist at dække  krav under F-deklarationen.  

Det er under hovedforhandlingen oplyst, at  har solgt re-
servedele for bilen og i den forbindelse har udbetalt 29.000 kr. til  

 

Øvrige oplysninger vedrørende 

Ved udeblivelsesdom af 17. august 2021 i sag BS-22386/2021-ODE blev  
 dømt til at betale 238.311,25 kr. med tillæg af rente 2 procent pr. påbe-

gyndt måned fra den 30. november 2020 til  vedrørende lea-
singforholdet. 

 har den 13. oktober 2022 afgivet insolvenserklæring i fogedret-
ten. 

Opgørelse af kravet

 A/S har opgjort sit krav således:

Bilens markedsværdi (Bilag 11) kr. 129.000,00 
Opbevaring fra 21.03.2020 kr.   39.451,00 
Inddrivelsesomkostninger i forhold til leasingtager 
(bilag 26) kr.   10.230,00 
I alt ex. moms og ex. registreringsafgift - foreløbig opgjort       kr. 178.681,00
med fradrag af salg af reservedele: kr.   19.000,00
I alt ex. moms og ex. registreringsafgift - foreløbig opgjort       kr. 159.681,00              

BS-34105/2021-GLO –  – bil Audi Q7
Det fremgår af en finansiel leasingaftale nr. 62030, som angiver at være under-
skrevet af , født den 27. juli 2000, den 31. 
oktober 2019, at  leasede en brugt Audi Q7, 
reg.nr. , af  som ejer og leasinggiver, og at leveran-
døren er . 

Det er i leasingaftalen oplyst, at kilometerstanden er 288.000 km, og at bilen er 
indregistreret første gang den 17. august 2007. Leasingperioden er aftalt til 12 
måneder fra den 31. oktober 2019 til den 30. oktober 2020 og det fremgår, at lea-
singtager ved aftalens indgåelse betaler en ekstraordinær leasingafgift på 
41.250,00 kr. og efterfølgende leasingafgifter på 3.483,75 kr. pr. måned, som be-
tales forud hver måned. 
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Det fremgår, at bilen har været til periodisk syn hos  den 
29. maj 2019, og at bilens kilometerstand da var 276.000 km., og at seneste regis-
treringsænding var den 31. oktober 2019.  

Af allonge- Leverancegodkendelse – til leasingkontrakten mellem -
 som leasingtager og  A/S som lea-

singgiver, som angiver at være underskrevet af -
 med underskriften ” den 31. oktober 2019, fremgår blandt andet, 

at  erklærer at have modtaget køretøjet an-
ført med registreringsnummer  i kontraktsmæssig stand. 

 har den 31. oktober 2019 udstedt en faktura til  
 på 136.380,00 kr. vedrørende leasingaftale nr. 62030. Det er oplyst, at fak-

turaen er betalt den 8. november 2019.

Det fremgår af en kvittering fra Skat, at registrering fandt sted den 31. oktober 
2019, og at der ved registeringen af bilen blev anmodet om ansvars- og kasko-
forsikring på bilen hos Tryg, og at forsikringen hos Tryg fik forsikringsbe-
visnummer .

Af panthaverdeklaration – F-deklaration – med  som leasing-
giver og Tryg som forsikringsselskab fremgår, at deklarationen er oprettet den 
8. november 2019, og at der er sket afvisning den 12. februar 2020, og at der er 
26 ugers dækning. 

Det fremgår af en anmeldelsesrapport af 24. januar 2020, at  
den 20. januar 2020 har indgivet anmeldelse til politiet vedrørende leasing-
forholdet, og at sagens genstand er ”leaset bil ved fremvisning af falske do-
kumenter”.

Bilen blev den 23. januar 2020 afmeldt i Motorregisteret. 

Den 24. januar 2020 anmeldte  deklarationskrav under F-
deklarationen.  oplyste i den forbindelse, at der var skader på 
bilen, og at bilen befandt sig på værksted. 

Det fremgår af en taksatorrapport fra Tryg, at skaderne er vurderet til i alt 
14.800 kr. 

Tryg har afvist at dække  krav under F-deklarationen.  

Øvrige oplysninger vedrørende 
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 har i 2021 anlagt retssag mod -
 vedrørende leasingforholdet, og det er oplyst, at sagen BS-44670/2021-

ODE –  mod  - er blevet ud-
sat på en verserende straffesag. 

Opgørelse af kravet

 A/S har opgjort sit krav således:

Skader vurderet af Trygs taksator  kr.  14.800,00 
Omkostninger til inddrivelse (F-deklaration pkt. 3d)                  kr.           0,00 

  kr. 14.800,00
Øvrige oplysninger
Der har verseret et tilsvarende sagskompleks, som omfatter tre sager mellem  

 og , ved Retten i Sønderborg og efterføl-
gende ved Vestre Landsret. Retten i Sønderborg afsagde den 28. marts 2022 
dom i de tre sager, og Vestre Landsret afsagde ankedom i sagerne den 9. 
november 2022.

Der er under sagen sket dokumentation af den forklaring, som direktør -
,  har afgivet for byretten og landsretten. 

 har ifølge Retten i Sønderborgs dom af 28. marts 2022 i sag 
BS-9464/2021-SON forklaret:

”  har som partsrepræsentant forklaret, at -
 A/S er et finansieringsselskab etableret i november 2004. Han har 

selv en baggrund i den finansielle verden, og han ejer 30% af aktiekapita-
len i . Han er direktør i selskabet og har den daglige ledelse. Selska-
bet finansierer automobilkreditkøbekontrakter og leasingkontrakter af 
forskellig karakter. De i sagen omhandlede tre leasingkontrakter er rene 
finansielle leasingkontrakter med flexleasing.  modtager 30 - 90 an-
søgninger om kreditkøbekontakter/leasingkontrakter om måneden. Der 
bearbejdes 3 - 4 ansøgninger om dagen. Selskabets balance er 120 mio. kr. 
svarende til 1.500 kontrakter årligt. Samarbejdsaftalen indgået med  

 er som kontrakter indgået med andre forhandlere. -
 havde tidligere personligt en leasingaftale hos , 

og forholdet var fint.  ejede firmaet  og
var af det offentlige godkendt til Flextrafik med handicapkørsel, hvilket 
kræver gode personlige og økonomiske forhold. I september 2019 blev 
der indgået en samarbejdskontrakt med , der netop 
havde oprettet et flexleasingselskab . Den personlige 
aftale med  om flexleasing af en bil havde hidtil kørt 
uden problemer, herunder også en aftale med , der ses af 
listen på ekstrakten side 167. På listen over leasingkontrakter, som er ud-
arbejdet af , mangler kontrakten indgået med -
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. I efteråret 2019 modtog  en række ansøgninger om leasingafta-
ler fra . Ansøgningerne blev behandlet normalt af  

, hvor nogle blev accepteret og andre afvist. Inden  indgår en lea-
singkontrakt, kontaktes leasingtageren og identiteten sikres.

 indgik den 23. august 2019 en samarbejdsaftale med -
, der regulerer samarbejdet med . De modtog 

herefter henvendelser i flere sager, og indtil slutningen af december 2019 
var der indgået ca. 15 leasingaftaler med .   

Vedrørende leasingkontrakten med  modtog  forskel-
lige oplysninger, herunder hans navn, cpr-nummer og økonomiske oplys-
ninger. Ved indgåelse af leasingaftaler skal A E ikke foretage en kredit-
vurdering som ved indgåelse af kreditaftaler i henhold til kreditaftale-
loven. Der er ikke lovkrav om, at de skal se de økonomiske oplysninger, 
men  vil gerne sikre, at leasingtagerne har råd til at have bilen.  
modtog årsopgørelsen, ekstrakten side 222, der viste, han tjente 400.000 
kr. om året, var født i 1976 og derfor 43 år med bopæl i Danmark. Han 
var ikke ejer af fast ejendom, hvilket ikke er usædvanligt for udlændinge. 
Han havde indestående i banken og gæld, men der var balance. Der er in-
gen bemærkninger til årsopgørelsen. Der er heller ingen bemærkninger
til fradraget for underholdsbidrag, og med en skattepligtig indkomst
på 255.000 kr. har han råd til at have en bil. Lønsedlerne, der fremgår af
ekstrakten side 226, giver ikke anledning til bemærkninger. De har tjek-
ket, om han var anført i RKI, hvilket han ikke var. Der er fremsendt legiti-
mation, ekstrakten side 231, med kørekort og sundhedskort. Udlændinge 
ønsker ofte en Mercedes, og de betaler oftest på lige fod med danskere. 
Ved indgåelse af en leasingkontrakt ser finansieringsselskabet på værdien 
af aktivet, ved at sammenholde priser på lignede biler på den tysk hjem-
meside www.mobile.de, f.eks. ekstrakten side 205 ff. Herudover er der 
omkostninger ved at hjemtage bilerne til Danmark samt andre afgifter, 
men ikke registreringsafgift. På ekstrakten side 212 ses den forventede re-
gistreringsafgift på den omhandlede bil. Den omhandlede Mercedes var 
fra 2016 og havde kørt 44.000 km, hvilket er en flot kilometerstand. Der 
kunne findes tilsvarende køretøjer på den tyske hjemmeside. Med oplys-
ningerne var der ikke noget ualmindeligt i sagen. Bilen blev købt for 
200.000 kr. plus leveringsomkostninger. Der skal tillægges ca. 20.000 kr. 
til hjemtagelse og 10.000 kr. til service og syn.  accepterede over for 
bilforhandleren og fremsendte dokumentsættet, ekstrakten side 212 - 220, 
til underskrift. Dokumenterne er dateret den dag, de er fremsendt, den 
20. december 2019, hvilket ses øverst på dokumentet.  har 
underskrevet dokumentet den 20. december 2019. Det er uden betydning, 
at der med håndskrift er rettet i registreringsnummeret, da stelnummeret 
er entydigt. Fakturaen på bilkøbet fremgår af ekstrakten side 221, med 
forfald den 28. december 2019.

Den følgende leasingkontrakt med , ekstrakten 
side 275, er med samme dokumenter. Der er med samme procedure fore-
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spurgt på www.mobile.de på en tilsvarende Mercedes og foretaget en be-
regning af aktivets værdi. Der var ikke noget usædvanligt i kilometer-
standen på 39.500 km. Bilen er toldsynet, inden den er indregistreret.

Forevist s årsopgørelse, ekstrakten side 291, for-
klarede han, at det fremgår, at hun har bopæl i , er født i 1989 og 
dermed 30 år. Hun er således en voksen ansøger med en indtægt på 
345.000 kr. årligt. Af årsopgørelsen fremgår, at hun betaler skat i Dan-
mark og skulle have penge tilbage i skat. Angående de ligningsmæssige 
fradrag kan hun meget vel have børn i hjemlandet. Hun har en personlig 
indkomst på 192.000 kr. og kan betale for bilen. Ved nydanskere er det 
ofte kvinderne, der leaser bilerne. Hun skylder kun 10.000 kr. Oplysnin-
gerne i lønsedlerne, ekstrakten side 295, svarer til lønoplysningerne
i årsopgørelsen. De har sikret sig identiteten på hende, og hun er blevet
registreret som bruger, og  som ejer af bilen. Kørekort og sundheds-
kort fremgår af ekstrakten side 289 og 290. Adressen  svarer 
til oplysningerne i årsopgørelsen. Han kan ikke se nogen udfordringer 
ved oplysningerne. De har tjekket hende i RKI, hvor hun ikke har været 
registreret. Ved indførsel af en bil til Danmark skal den toldsynes, da den 
ellers ikke kan importeres til Danmark. Den omhandlede Mercedes eksi-
sterer som aktiv. De har ikke set en synsrapport på bilen, men de kan 
trække synsdata fra Trafikstyrelsens hjemmeside, hvor synsdatoen står 
anført.  sikrer sig bilens eksistens ved at se, at den er toldsynet. Den 
er registreret med nummerplader, og den originale registreringsattest er 
udleveret til syns- og motorkontoret. Den originale registreringsattest
fra Tyskland skal inddrages der, og den oploades i kopi hos Færdselssty-
relsen. Der laves et registreringssyn, hvis bilen skal registreres i Danmark. 
Toldsynet sker, når den skal importeres. Der er intet mistænkeligt i sagen.

Det samme gør sig gældende i sagen angående , ekstrakten 
side 339. Kørekort og sundhedskort, ekstrakten side 350 og 351, giver ikke 
anledning til spørgsmål. Han er blevet tjekket i cpr-registeret ved opslag i 
RKI, og han står registreret på . Af årsopgørelsen 
fremgår en årlig indtægt på 353.000 kr. Der er indestående i bank, og han 
har betalt skat i Danmark og skal have et mindre beløb tilbage i skat. Han 
er 39 år, og der er intet mistænkeligt ved fradrag for underholdsbidrag, 
ekstrakten side 353. Han har lidt stående i banken, og oplysningerne vir-
ker til, at han er stabil. Lønsedlerne, ekstrakten side 356, viser en brutto-
indtægt på 32.000 kr. om måneden, hvilket svarer til indtægten på 353.000 
kr. i årsopgørelsen. Han er steget lidt i løn. Finansieringsselskabet skal 
ikke foretage en kreditvurdering ved indgåelse af en leasingkontrakt
men det vurderes, at han er i stand til at betale.  har foretaget et print 
fra www.mobile.de, ekstrakten side 360, idet de har fået oplyst, at bilen
havde et kilometertal på 16.000 km og meget udstyr. De har vurderet pri-
sen til 252.000 kr. Der var ikke noget match på hjemmesiden, da bilen var 
eksklusive moms. Bilen er faktureret til 250.130 kr., jf. ekstrakten side 348, 
svarende til 187.000 kr. eksklusive moms mv. Den var vurderet til 152.000 
kr. og havde stået i Ungarn. Det er almindeligt at tage biler hjem derfra, 
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og der er transportomkostninger og udgifter til syn og toldgodkendelse. 
Af ekstrakten side 350 til 351 fremgår kørekort og sundhedskort. I cpr-re-
gisteret står hun til at bo som anført på sundhedskortet. På kørekortet kan 
de se cpr-nummeret. Der er intet ualmindeligt i sagen.

s underskrifter fremgår af kørekortet, ekstrakten side 231 
og af leasingaftalen, ekstrakten side 219. En underskrift på kørekortet er 
noget andet end en underskrift på papir. Der er ingen problemer med, at 
underskrifterne ikke ligner hinanden, og ingen alarmklokker ringer. Bilen 
var indregistreret og leasingaftalen underskrevet den 20. december 2019, 
hvor bilen også var indregistreret. s underskrifter på kø-
rekortet, ekstrakten side 289, og på aftalen, ekstrakten side 280, gav heller 
ikke anledning til reaktion fra . Der er endvidere en underskrift på le-
verancegodkendelsen, ekstrakten side 286, og de tre underskrifter, der 
ikke er 100% ens, ligner hinanden og gav ikke nogen anledning til reak-
tion. 

s underskrifter på kørekort og sundhedskort, ekstrakten 
side 350, og leasingaftalen, ekstrakten side 339 ff, gav heller ikke anled-
ning til reaktion fra . Folks underskrifter ændrer sig. Kontrakterne er 
underskrevet af de tre leasingtagere. Der er afsagt tre udeblivelsesdomme 
mod de tre leasingtagere, og hvis de var mødt op i retten, ville  ligele-
des have fået dom over dem.  har ikke tidligere oplevet falske bilag 
eller falske underskrifter i leasing som i denne sag.  modtager hen-
vendelser om leasingaftaler i 2- 6 sager om dagen. En medarbejder under-
søger sagen, og en anden medarbejder tager imod dokumenter med un-
derskrifter, behandler papirerne efterfølgende og sender anmodning om 
F-deklaration mv. til rette myndigheder.

Den 27. december 2019 skrev han til . Det var første 
hverdag efter julen, og bilerne var registreret lige inden jul. Den 27. de-
cember 2019 startede de på kontoret tidligt om morgenen og kontrolle-
rede dokumenterne. Den 23. december 2019 oprettede  F-deklaratio-
ner på alle tre biler, efter at de havde modtaget de underskrevne kontrak-
ter.  fremsender informationerne til forsikringsselskabet. Den 27. de-
cember 2019 meddelte en medarbejder til ham, at han havde talt med  

, der ønskede straks-overførsel af et beløb til pengeinsti-
tuttet, så de fik pengene til rådighed straks. Der var nogle alarmklokker, 
der ringede. Han fattede en formodet mistanke og tog samtlige leasing-
kontrakter indgået med  frem på bordet. Hver sag 
består af 25 sider. Han sammenlignede og krydsreviderede. Han brugte 3 
- 4 timer på det. Han kunne se, at noget var galt ved at sammenholde 
sundhedskort og kørekort, ekstrakten side 231 med udskrift fra RKI, side 
229. Den seneste adresseændring ifølge RKI var den 17. november 2019 
med adressen . Af sygesikringskortet fremgik, 
at det var gyldigt den 1. februar 2016 med samme adresse. Han kunne 
have boet der før, og i givet fald ville sundhedskortet være forældet. Han 
ringede til , men fik ikke kontakt og skrev derfor en 
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mail. Han kontaktede arbejdsgiveren, , hvilket han som finan-
sieringsselskab ikke har lov til. Han ved ikke, om han fik fat i arbejdsgive-
ren. Han fik fat i 1-2 arbejdsgivere til leasingtagere i Tryg-komplekset. 
Han fandt ud af at lønsedlerne var falske. Han anmeldte det til politiet 
den 27. december 2019, ekstrakten side 236, inden han skrev til  

. Han skrev om  i politianmeldelsen, men hu-
sker ikke, om han nævnte de andre til politiet. Han anmodede  

 om betaling og opsagde straks samarbejdet med dem, ek-
strakten side 233. Han havde ikke mistanke om, at noget var galt før den 
27. december 2019. Der havde været tale om ganske almindelige leasing-
kontrakter med en standardprocedure, hvor  havde indsendt anmod-
ning om F-deklaration til forsikringsselskabet, som de altid gør. De gjor-
de, hvad de kunne for at få fat på køretøjerne. Forsikringsselskaberne har 
adgang til andre registre end finansieringsselskaberne.  noterede F-
deklarationen. I alle tre sager har  accepteret F-deklarationen den 13. 
januar 2020 kl. 10.  har tiltrådt F-deklarationen med ikrafttræden af 
kaskoforsikringen fra den 20. december 2019 fra bilens indregistrerings-
tidspunkt. 

Efter den 27. december 2019 blev han opmærksom på bilernes bortkomst. 
Af ekstrakten, side 238 fremgår anmeldelsen af deklarationskrav under F-
deklarationen indgivet den 21. januar 2020 til . Udskriften af forsik-
ringsregisteret er trukket den 16. januar 2020, ekstrakten side 237. Her så 
de, at bilen er afmeldt, og at noget er galt. Bilerne blev meldt bortkommet 
og efterlyst i Schengen-området, hvorefter bilerne ikke kan registreres i 
andre Schengen-lande. Den første leasingafgift var ikke betalt. De sendte 
herefter opkrævninger. Den 21. januar 2020 skrev de til  om, at bilen 
var bortkommet.  havde noteret panthaverdeklarationen. Normalt 
opsiger forsikringsselskabet panthaverdeklarationen, hvis bilen afmeldes 
fra forsikringsregisteret. De fik imidlertid ikke besked fra  før længe 
efter, den 21. februar 2020, hvor de fik besked om ophør. Den ophørte 
den 13. marts 2020.  har dækning i 26 uger fra modtagelse af beske-
den af 21. februar 2020 eller den 13. marts 2020. Sagen drejer sig om F-de-
klarationsdækning. De har efterlyst køretøjerne og har været i tæt telefo-
nisk kontakt med politiet. I alle tre sager blev kravene i henholdt F-dekla-
rationen anmeldt den 21. januar 2020 til . Alle tre biler ses afmeldt 
den 13. januar 2020. Det er ikke , der har afmeldt bilerne. Nummer-
pladerne er indleveret til motorkontoret men ikke af . I Tryg-kom-
plekset er andre biler også afmeldt den 13. januar 2020. I denne sag er der 
fundet en bil i Litauen, og i Tryg-komplekset er der ligeledes fundet flere 
biler.  har fundet en bil, og politiet har fundet en anden. Den af -

 leasede bil er fundet i Litauen, og han har korresponderet
med de litauiske myndigheder. Han fik i april 2020 besked af dansk
politi om, at bilen var fundet i Litauen. De skulle derfor anmode om udle-
vering fra de litauiske myndigheder. Forsikringsselskabet kan vælge at 
hjemtage køretøjet, men det ønskede  ikke, og de ville ikke betale 
herfor.  anmodede de litauiske myndigheder om at få bilen udleve-
ret, jf. den danske oversættelse, ekstrakten side 380. Myndighederne øn-
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skede ikke at udlevere bilen. Den var overdraget til en person, der kunne 
beholde bilen. De skrev, at han havde købt bilen den 20. november 2019 i 
Danmark. Det lykkedes ikke at få bilen genudleveret. Myndighederne be-
skytter deres egne indbyggere. Det er også svært at få udleveret biler fra 
Tyskland og Sverige. Der var en klagefrist på afgørelsen fra de litauiske 
myndigheder på to måneder. De har ikke overklaget afgørelsen. Bilen
var i en anden persons varetægt, og anmodningen var derfor afvist. De 
opgav at gå videre. Omkostningerne ved hjemtagelse ville være 50.000 - 
60.000 kr., hvis de skulle gå videre med sagen og hjemtage bilen. De to 
andre biler var efterlyst i Schengen, hvor de ikke sås registreret.

 har haft en personlig leasingaftale med  med 
 som leasingtager og  som leasinggiver. -

 var et busselskab med flere busser, der kørte flextrafik.  havde 
ikke nogen leasingkontrakter med .  leaser ca. 300 biler ud, 
der kører flextrafik.  har haft en del samtaler med  

 2 -3 måneder, inden samarbejdsaftalen blev indgået. Der 
blev ikke indgået en aftale med .  sagde, at 
han ville have sit eget leasingselskab. Samarbejdsaftalen af 23. august 
2019, ekstrakten side 150, blev indgået, og  havde 
oprettet  kort tid forinden.  vir-
kede reel og var godkendt til at køre Flextrafik. Det kræver en ren straffe-
attest, god økonomi, og at han er reel. Der blev ikke foretaget en kredit-
vurdering af 's økonomi. 
anmodede om at tegne leasingaftaler, og listen på ekstrakten side 167 er 
nok samtlige biler, der er blevet anvist af , på nær 

s bil. Leasingaftalen med  var den første 
leasingaftale indgået med . Aftalen nr. 62018 er ind-
friet. De 6 biler anført øverst på listen, er enten afvist eller annulleret. I 
nogle af sagerne, hvor aftalen er indgået efter den 4. november 2019, blev 
den første ordinære ydelse betalt. Der var ikke nogen grund til at fatte 
mistanke vedrørende de anviste kunder.

Tingene er foregået over en periode på 3½ måned, og antallet af anviste 
sager er ikke usædvanlige i forhold til 's kundeandel. Når et samar-
bejde med en ny partner startes, skal der skabes en balance.  har ikke 
foretaget besigtigelse af s salgslokaler. Han har selv væ-
ret forbi stedet en aften i august eller september 2019, hvor der var et mo-
dificeret salgslokale, idet det skal tages i betragtning, at der havde været 
buskontor der. Han husker ikke, om der var et skilt med  

. Han mødte ikke  på det tidspunkt. Han har 
ikke selv truffet , efter samarbejdsaftalen blev ind-
gået. Det har derimod en medarbejder.  foretager ikke kontrol af, om 
samarbejdspartneren er rette ejer af bilen. De tjekker ikke og er ikke for-
pligtet til at undersøge, hvor samarbejdspartneren har skaffet bilen fra, 
købesum mv. De sikrer ikke ejerskabet fra leverandøren. Det er muligt, at 
han selv har været ind over kontrakterne med de tre biler i dette kom-
pleks, men husker det ikke konkret.  har ikke foretaget en kreditvur-
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dering.  skal foretage en kontrol af identiteten af leasingtagerne.  
har ikke haft bemærkninger til lønsedler, årsopgørelser mv., når han i dag 
foretager en vurdering af dokumenterne. Han kan sagtens have set doku-
menterne dengang. Der er 2 - 3 medarbejdere, der indgår leasingaftaler, 
herunder . Derudover er der 2 - 3 medarbejdere, der fo-
retager afregninger mv. De har i  drøftet, at med bilernes lave kilo-
meterantal var meget fine, og at  måtte have en rig-
tig god indkøber. Det gav dog ikke anledning til undersøgelser af service-
historikken, som man ikke bare har adgang til. De kan måske have kon-
taktet  herom. De har nok tidligere oplevet biler med 
nedspolede kilometertal, men ingen alarmklokker ringede i denne sag.

Vedrørende s Mercedes, ekstrakten side 210, der er synet 
den 19. december 2019 med ind. reg.  og omregistreret den 20. 
december 2019 til , forklarede han, at synsrapporten tager ud-
gangspunkt i tidligere dansk indregistreret bil. Køretøjet med  
har måske været afregistreret tidligere. Leasingaftalen er indgået på  

, da stelnummeret er entydigt. Leverancegodkendelsen, ekstrakten 
side 219, er udfærdiget den 20. december 2019 på , selv om bi-
len har fået et nyt indregistreringsnummer med . Det gamle in-
dregistreringsnummer burde være slettet og anført med korrekt indregi-
streringsnummer. De har måske ikke kendt det nye indregistreringsnum-
mer på det tidspunkt. Han lagde ikke mærke til e-mailadressen, -

, ekstrakten side 219 - 220, idet de tit får forkerte 
emailadresser. Man kan få den rigtige efterfølgende. Arbejdsgivernes 
navn undersøges normalt ikke. I forbindelse med anmeldelsen af F-dekla-
rationskrav af 21. januar 2020, ekstrakten side 238, tog de et forsikrings-
udtræk den 16. januar 2020, hvor bilen sås afmeldt den 13. januar 2020. Af 
anmeldelsen fremgår datoen for kendskab til bortkomst/tyveri den 21. ja-
nuar 2020. Der er tale om en noteret F-deklaration, og der er ikke pligt til 
at oplyse dato for bortkomst. Om viden om bortkomst kunne han have 
skrevet "via motorregisteret" i stedet for "politiet". Jo flere informationer 
de giver til , des bedre kan de arbejde sammen. Af RKI-bilaget, ek-
strakten side 229, fremgår den seneste adresseændring til den 17. novem-
ber 2019. Det blev bemærket ved indgåelse af aftalen. Lønsedlerne er for-
mentlig udskrevet på adressen . Lønsedlerne
er kommet via en PDF-fil fra . Adressen stod på løn-
sedlerne. De har ikke bemærket ændringen. Typisk har folk ikke udskre-
vet deres lønsedler, og når de udskriver lønsedlerne, fremstår de med den 
adresse, som de havde på tidspunktet for udskriften. De har noteret sig, 
at kunden havde en stabil adresse. Det har ikke givet anledning til un-
dren. Vedrørende leasingaftalen med  spurgte de, efter den 
27. december 2019, hvor de indgav politianmeldelse, til dokumenternes 
rigtighed og anmodede om at få den ekstraordinære leasingafgift betalt. 
De kunne se, at der var uregelmæssigheder, og derfor spurgte de herom. 
De har anlagt retssagerne med krav om betaling mod de tre leasingtagere 
i dette kompleks for at gøre alt, hvad de kunne for at  kunne få dæk-
ket deres udgifter.  har pligt til at inddrive tilgodehavendet hos lea-
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singtagerne. Vedrørende bilen leaset af  bemærkede  
ikke e-mailadressen, , der fremgår af ekstrakten side 
286. Det har ikke givet anledning til undren, at leverancegodkendelsen er 
underskrevet den 18. december 2019, og bilen er indregistreret dagen ef-
ter den 19. december 2019. Det er almindeligt, at folk underskriver kon-
trakten dagen før, de får bilen med nummerplader på. Sundhedskortet 
med gyldighed fra den 19. november 2019, ekstrakten side 290, har ikke 
givet anledning til undren. Årsopgørelsen og lønsedler, kørekort og 
sundhedskort har ikke givet anledning til undren. De må ikke ringe til ar-
bejdsgiveren. De har ikke en fast procedure med at kontrollere arbejdsgi-
verens eksistens. Det gør de stikprøvevis. De sendte breve fysisk til lea-
singtageren, og der kom ikke breve r r. Vedrørende sagen med leasing-
tageren , ekstrakten side 339, kunne de godt se, at bilen var 
indkøbt med lave kilometer. De har ikke bemærket emailadressen,

, der fremgår af ekstrakten side 346-347. 
De har ikke bemærket, at kontrakten blev underskrevet den 16. december
2019, nogle dage før den blev indregistreret den 20. december 2019. Det er 
almindeligt. Bilen af mrk. Mercedes, der ses i annoncen, ekstrakten side 
360, er den aktuelle bil, der er blevet leaset. Annoncen af 16. december 
2019 er fra en ungarsk forhandler.  har ikke fået oplysning om, at bi-
len var i Danmark. De har fremmet leasinganmodningen den 16. decem-
ber 2019 og accepteret den. Inden bilen er taget hjem til Danmark, er lea-
singaftalen underskrevet på pladsen. De vil være sikre på, at de kunne få 
bilen, inden de tog den hjem. Sundhedskortet udstedt den 29. oktober 
2019 til  har ikke givet anledning til undren, ekstrakten side 
351. Der er ikke nogen alarmklokker, der har ringet, selv om de tre biler i 
denne sag er leaset til tre bulgarske statsborgere med lønsedler fra DAN-
lønsystemet, alle med årsopgørelser med anført fradrag for underholdsbi-
drag mv. Foreholdt ekstrakten side 321 og bilsynsattest af 18. december
2019 kl. 10.36 og attest vedrørende omsyn den 18. december 2019 kl. 14.49
på grund af fejl, har det ikke givet anledning til undren. De må have repa-
reret bilen hurtigt, hvorefter den er godkendt 4 timer senere. Bilen kan 
være repareret på et par timer. Han har hørt om klonede biler, men ikke 
papirbiler inden denne sag. De omhandlede synshaller er godkendt af 
Færdselsstyrelsen og autoriseret.  har respekt for, at kontrollerne er 
lavet af Færdselsstyrelsens autoriserede synshaller. Det er en statsgod-
kendt virksomhed.”

 har ifølge Vestre Landsrets ankedom af 9. november 2022 i 
sag BS-14275/2022-VLR supplerende forklaret:

”  har forklaret, at alle tre F-deklarationer blev anmeldt 
til  mandag den 23. december 2019. Bilen, der blev leaset til  

, var blevet indregistreret torsdag den 19. december, og bilerne, 
der blev leaset til  og , var blevet indregistre-
ret den 19. og 20. december. Kaskoforsikringerne trådte i kraft på indregi-
streringsdatoerne.  har flere medarbejdere, der foretager notering af 
F-deklarationer. Instruktionen er, at det skal ske uden ophør, hvilket vil 
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sige samme dag, som de modtager leasingsagen fra forhandleren. De tre 
sager blev modtaget med fysisk post fra  den 23. de-
cember 2019 og dermed samme dag, som de anmodede om noteringen.

Som det fremgår af F-deklaration vedrørende bilen til , er 
den oprettet den 23. december 2019 kl. 13.10. Efter hans opfattelse trådte 
den imidlertid i kraft allerede den 20. december 2019, hvor bilen blev in-
dregistreret og leveret. Det er også den dato, der står anført under ” i 
kraft” i udskriftet fra EDI-systemet.

Det tager ca. en time at få noteret en panthaverdeklaration i systemet. Det 
passer meget godt med, at det af F-deklarationerne vedrørende bilerne til 

 og  fremgår, at de er noteret henholdsvis 
kl. 11.46 og kl. 14.14 samme dag. Der er også i disse deklarationer anført 
en ikrafttrædelsesdato, der svarer til datoen for indregistrering.

Det, de modtog fra forhandleren den 23. december 2019, var de under-
skrevne leasingaftaler, modtagelseserklæringer og leverancegodkendel-
ser. Desuden var fakturaerne vedlagt. De havde forud for dette foretaget 
en vurdering af, om leasingtager ville være i stand til at betale sine leasin-
gydelser. Vurderingen blev foretaget på baggrund af fremsendte årsop-
gørelser og lønsedler samt udtræk fra mobile.de. De foretog således vur-
deringen på baggrund af oplysninger om leasingtagers alder, lønforhold, 
boligforhold samt eventuelle registreringer i RKI. Han kan ikke svare på, 
hvornår de modtog kopi af sygesikringskort og kørekort. De har forment-
lig på et tidspunkt modtaget disse oplysninger på mail. Reglen var, at do-
kumentation for leasingtagers identitet skulle foreligge senest samtidig 
med r rneringen af den underskrevne leasingaftale. Det er
tænkeligt, at de havde modtaget det før.

Kreditvurderingen af de tre leasingtagere var positiv, og der var ingen 
alarmklokker, der ringede. Det så fornuftigt ud. Alle tre leasingtagere ek-
sisterede i CPR. Ellers ville det ikke kunne have ladet sig gøre at indregi-
strere de pågældende i Motorregistret.

På daværende tidspunkt havde de ca. 700 leasingaftaler af helt samme 
type. Listen over s sager med  viser en række 
helt almindelige leasingaftaler. Som det fremgår, blev nogle annulleret, 
andre kørte aktivt uden problemer. Der var intet i det hidtidige samar-
bejde, der havde indikeret bedrageri. Han havde heller ikke oplevet sager 
med andre forhandlere, hvor legitimationen havde været tvivlsom.

Da fakturaerne skulle betales den 27. december 2019, blev der anmodet 
om straksoverførsler for alle bilerne. Det undrede ham, og han kiggede 
derfor nærmere på leasingkontrakterne. Han kunne konstatere, at der var 
tale om tre udenlandske leasingtagere. Han undrede sig også over, at sy-
gesikringsbeviset for  var udstedt i 2016, selv om den sene-
ste adresseændring ifølge udskrift fra RKI skete den 17. november 2019. 
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Selv om det ikke var lovligt, ringede han til de oplyste arbejdsgivere og 
spurgte ind til, om de havde haft den pågældende ansat. Det blev i nogle 
tilfælde afvist og i andre tilfælde bekræftet.  har ikke betalt de tre fak-
turaer.

Han skrev den 27. december 2019 til  og oplyste, at 
der var indgivet politianmeldelse for bedrageri vedrørende bl.a. de tre bi-
ler, som denne sag omhandler. Han anmodede desuden om dokumenta-
tion for ´ modtagelse af de ekstraordinære leasingaf-
gifter. Han har aldrig fået et svar på brevet.

Det er ham, der i anmeldelserne af deklarationskravene den 21. januar 
2020 under pkt. 5c om dato for kendskab til bortkomst har skrevet ”vi af-
venter rapport fra  inkasso”. Når en leaset bil bliver afmeldt, bliver 
inkasso sendt ud på adressen for at lede efter bilen. Anmeldelsen skete på 
baggrund af et forsikringsudskrift af 16. januar 2020, der viste, at bilen 
var blevet afmeldt den 13. januar 2020. Det var vist en mandag, han ind-
sendte kravet.

Det fremgår af registreringsattesten, hvor bilen er forsikret. Det er derfra, 
de får oplysningen om, hvor F-deklarationen skal noteres. Når bilen har 
fået nummerplade på, bliver den udleveret til leasingtager. Den kommer 
således i leasingtagers besiddelse så snart, leasingkontrakten er indgået.

Ved noteringen af F-deklarationen den 23. december 2019 var han ikke i 
tvivl om bilernes eksistens. De var godkendte, registrerede og forsikrede. 
Der var tale om et helt sædvanligt forløb.

Bilen, som  havde leaset, blev efterlyst, og Fyns Politi kunne 
i april 2020 oplyse, at den var fundet i Litauen. Politiet rettede henven-
delse til det litauiske politi for at få bilen udleveret. Dette blev imidlertid 
afvist ved en afgørelse truffet af den litauiske anklagemyndighed. Sand-
synligheden for at få bilen udleveret var herefter efter hans opfattelse un-
der 1%.  ønskede ikke at medvirke til at få køretøjet hjem. Hvis for-
sikringsselskabet havde accepteret at betale, ville han måske godt have af-
holdt yderligere udgifter. Det ville have krævet, at der blev anlagt en sag i 
Litauen, og bilen ville i givet fald også skulle transporteres hjem. Alene 
det at føre retssag om bilen vil måske koste 30-40.000 kr. Hvis bilen tillige 
skulle fragtes hjem, ville det formentlig løbe op i det dobbelte. Han har 
talt med andre forsikringsselskaber, der fraråder at bruge penge på dette. 
Det er at kaste gode penge efter dårlige penge.

Han nævnte ikke muligheden for at påklage den litauiske afgørelse for 
forsikringsselskabet. Han spurgte, om de var interesserede i at hjemtage 
bilen, hvilket de afviste. Han husker ikke, om han på dette tidspunkt vid-
ste, hvad bilerne reelt var værd. Der er efterfølgende kommet en historik 
frem, der viser, at bilerne er mindre værd end forudsat.
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Indgåelsen af en leasingaftale foregik ved, at  rettede 
henvendelse angående en specifik bil og en potentiel kunde. -

 var ejer af bilen. De fik ikke anden form for dokumentation for 
ejerskabet end fakturaen. Det er sædvanligt, at man ikke afkræver for-
handleren dokumentation for ejerskab eller nærmere oplysninger om, 
hvor bilen kommer fra.

Henvendelserne er formentlig kommet på mail, men der kan også forin-
den have været telefonisk kontakt. Der anmodes herefter om information 
om køretøjet og økonomiske oplysninger om leasingtager. Henvendelsen 
kan sagtens være kommet en måned før, leasingaftalen blev indgået, men 
den er nok kommet nogle dage før. Der er normalt en leveringstid på 8-10 
dage. Det kommer eksempelvis an på, om køretøjet skal hentes hjem fra 
udlandet. Udskriften fra mobile.de af 16. december 2019 viser den bil, 
som de fik oplyst,  gerne ville lease. Annoncen er fra en un-
garsk forhandler, men bilens lokation fremgår ikke, og den kan godt have 
befundet sig et andet sted i Europa.

Det er almindeligt, at en leasingaftale bliver underskrevet, før bilen bliver 
leveret. Der er efter hans opfattelse lavet en fin kreditvurdering af  

. Det fremgår af lønsedlerne, at  får udbetalt ca. 21.000 kr. 
om måneden, og leasingydelsen er omkring 10.000 kr. månedligt. Der kan 
også være en ægtefælle. Der var ikke dengang krav om, at der skulle fore-
tages en vurdering ift. rådighedsbeløbet.

Leasingaftalerne blev indgået på den måde, at  udfyldte tilbud på 
leasingaftale samt modtagelseserklæringer og sendte det til -

 med henblik på leasingtagers underskrift. Det er standardproce-
dure. Mailadresserne gav ikke anledning til undren, da de skulle skrives 
ind. Der er mange, der ikke har et danskklingende navn, men har en 
danskklingende emailadresse. De tjekker ikke e-mailadresser nærmere.

Fakturaerne fra  blev typisk sendt på mail. Han ved 
ikke, hvorfor der af fakturaen vedrørende den bil, som  
har leaset, og som er dateret den 17. december 2019, fremgår det registre-
ringsnummer, som bilen er indregistreret med den 19. december 2019. 
Måske har man glemt at ændre fakturadatoen.

Det er ikke nødvendigt at tjekke, om en bil er blevet synet, når der er et 
registreringsbevis. Man kan ikke indregistrere en bil, der ikke er toldsy-
net. Når bilen kommer til Danmark, skal den indregistreres på danske 
nummerplader. Ved toldsynet fremviser man den udenlandske registre-
ringsattest, og køretøjets data bliver kontrolleret. Dernæst skal der foreta-
ges registreringssyn, hvor bilens tekniske egenskaber kontrolleres. Num-
merpladeoperatøren anvender en leasingkode til at indregistrere bilen. 
Den originale udenlandske registreringsattest skal indsendes til Motor-
styrelsen. Efterfølgende bliver en ny original dansk registreringsattest
sendt til leasinggiver og -tager.
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Som forklaret i byretten kan han ikke huske, om han konkret var inde 
over leasingaftalerne med de tre biler i denne sag. De har klare retnings-
linjer for, hvordan man indgår leasingaftaler. Han ser omkring 10 aftaler 
hver eneste dag.

Han fik kendskab til ´ anmodning om straksover-
førsler den 27. december 2019 sidst på formiddagen. Han indgav politian-
meldelse vedrørende leasingaftalen med  før kl. 16.14, hvor 
han skrev mailen til . Han skrev til politiet, at han 
havde en formodning om, at alle oplysninger i sagen var falske.

Han bad  om dokumentation for betaling af første-
gangsydelsen, fordi han havde en fornemmelse af, at der var noget galt. 
Det var ikke en del af samarbejdet, at  skulle ind-
sende dokumentation for betaling af førstegangsydelsen.”

Forklaringer
Der er under sagen afgivet vidneforklaring af , 

, , , 
 og  samt af partsrepræsentant for  

. 

 er som vidne blevet foreholdt sin forklaring, 
således som forklaringen er gengivet i dom af 25. marts 2022 i BS-37281/2021-
ODE –  A/S mod  - og har for-
klaret, at han vedstår forklaringen, og at der er meddelt påtaleopgivelse.
 
Vidnet har vedrørende sag BS-40536/2020-GLO forklaret, at det ikke er hans un-
derskrift, der fremgår af leasingaftalen af 26. november 2019. Han kender ikke 
noget til lønsedlerne, hvoraf det fremgår, at han skulle have arbejdet for  

. Han har aldrig arbejdet for . Årsopgørelsen for 2018, ekstrak-
ten, side 760, hvoraf det blandt andet fremgår, at han skulle have haft en per-
sonlig indkomst på 420.297 kr., vedrører ikke ham. Han har ikke tjent så mange 
penge i sit liv.  

Forevist bilag med underskrift, ekstrakten, side 785, har han forklaret, at det er 
hans underskrift. Forsikringskonsulenten bad ham om at skrive sin underskrift, 
og den underskrift, han skrev, svarer til den underskrift, som fremgår af hans 
pas. 

Han har været udsat for identitetstyveri, som han har anmeldt til politiet. Fore-
vist anmeldelseskvittering af 22. juni 2020 fra Fyns Politi, ekstrakten, side 776, 
vedrørende en anmeldelse den 10. marts 2020 og et gerningstidspunkt den 16. 
januar 2020, har han forklaret, at han ikke husker, om det var første gang, han 
foretog anmeldelse af identitetstyveri. Det er den pågældende anmeldelse, han 
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har forklaret om i sagen BS-37281/2021-ODE, men det er muligt, at han på et 
tidligere tidspunkt har anmeldt, at han har været udsat for identitetstyveri. 
Hans taske blev stjålet på , og han anmeldte det til politiet. Hans pas lå 
ikke i tasken, og han ved ikke, hvordan gerningsmændene har fået fat i hans 
pas. Han var i perioden reelt hjemløs og overnattede rundt omkring. En af de 
personer, han boede hos, holdt ofte fester, hvor der kom mange mennesker. 

Det er ikke hans underskrift på allonge – leverancegodkendelse, og han kender 
ikke den e-mailadresse, som står i allongen. Han har aldrig set bilen, og han ved 
således ikke, hvordan bilen ser ud. Han kender ikke  Der er in-
gen, der har fortalt ham, at bilen er mindre værd end de 250.275 kr., som han er 
blevet dømt til at betale til  

Han bliver student til sommer og påtænker at læse til ingeniør. Han bor sam-
men med sin kæreste i . Hans identitet er ikke blevet misbrugt til andet 
end denne bil. 

Han har haft et møde med en konsulent fra Tryg. Han husker ikke, om han un-
der mødet viste konsulenten sit pas. Han blev orienteret om, at der var blevet 
leaset en bil i hans navn, og det blev han overrasket over. Han mener, at det un-
der mødet med konsulenten var første gang, at han hørte om bilen, men det er 
muligt, at hans ungerådgiver havde fortalt ham det forinden; det er han lidt i 
tvivl om. 

Før Trygs konsulent besøgte ham, havde han ikke modtaget breve vedrørende 
bilen. 

 har vedrørende sag BS-44226/2020-
GLO forklaret, at hun er 25 år og bor i . Hun læser HF med henblik 
på at søge ind på bioanalytikeruddannelsen.  har stævnet hen-
de, og sagen er blevet udsat på sagen mellem  A/S og Tryg. 

Passet, ekstrakten, side 1025, er et foto af hendes pas, og sygesikringsbeviset, 
ekstrakten, side 1026, er hendes daværende sygesikringsbevis. 

Foreholdt, at et foto af hendes pas er blevet sendt til  har hun 
forklaret, at hun blev truet på livet af  til at give ham et foto af sit 
pas og sygesikringsbevis. Hun mener, at hun blev introduceret for  i star-
ten af 2019. De var i en periode meget gode venner, men de var ikke kærester. 
Hun har ikke talt med  efter det, der er sket. 

 kom med verbale trusler og truede med, at han ville slå hende og hen-
des familie ihjel, hvis hun anmeldte det. Han sagde også, at han ville sende hele 
Vollsmose efter hende. Hun har oplevet, at de har stået nedenfor hendes lejlig-
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hed og banket på døren. Truslerne stod på i nogle måneder i 2019 og i starten af 
2020. Truslerne hørte først op, da hun blokerede , skiftede telefonnum-
mer, og flyttede til . Hun foretog politianmeldelse i august 2020. 

 forlangte, at hun gjorde, hvad han bad om, og at hun underskrev for-
skellige ting og var en del af svindelspillet. Hun blev truet til at købe ting i sit 
eget navn, og hun gav tingene til ; det drejede sig om telefoner, kviklån, 
ure og andre ting, som hun ikke vidste, hvad var. Hun fik bare regningerne. 
Hun var bange og håbede, at hun ville få mod til at anmelde forholdene.  

Foreholdt, at det fremgår, at hun leasede en BMW i december 2019, har hun for-
klaret, at hun mener, at hun også blev indregistreret som ejer af andre biler. 

Hun og  blev registreret som ejer/bruger af en Audi. 

Det kan godt passe, at fartbøden fra Hamborg, ekstrakten, side 706, vedrører 
den Audi, som hun og  blev registreret som ejer/bruger af. Hun blev på 
et tidspunkt hentet af , som truede hende. Herefter blev  hentet, 
og de blev kørt til et sted lidt uden for  centrum. Hun kendte ikke -

 personligt, og de talte ikke sammen, og de vidste ikke, hvad der skulle ske. 
De kom ind i en bygning, som lignede et autoværksted, hvor der sad en mand 
af udenlandsk herkomst.  og den udenlandske mand talte sammen som 
gode venner.  førte ordet og sagde, at de skulle have en bil. Vidnet, som 
ikke havde kørekort på daværende tidspunkt, protesterede, men de var to mod 
to. Vidnet fik at vide, at hun skulle stå som ejer, og at  skulle stå som pri-
mær bruger. De fik besked på, at de skulle gå ind på Santander og skrive under. 
Hun følte sig meget truet. Det var Audi´en, det drejede sig om, og hun medvir-
kede til et lån for så vidt angår Audi´en. Da Audi´en var blevet registreret, tog 

 Audi´en, og hun har ikke set bilen siden. Hun er sigtet vedrørende for-
holdet med Audi´en.  

Lønsedlerne, ekstrakten, side 1035ff, kender hun ikke noget til. Hun har aldrig 
har været ansat hos . Hun så første gang lønsedlerne, da konsu-
lenten fra Tryg vidste dem. 

Årsopgørelsen for 2018, ekstrakten, side 1038, kender hun ikke noget til. Hun 
ved ikke, hvordan den er blevet lavet. Hun har ikke haft udgift til underholds-
bidrag til tidligere ægtefælle eller børnebidrag. Hun var arbejdsløs, og hun har 
ikke haft en lønindkomst på 325.000 kr. Det var konsulenten fra Tryg, som viste 
hende den pågældende årsopgørelse for 2018. 

Hun viste konsulenten sin rigtige årsopgørelse for 2018. Årsopgørelsen for 2018, 
ekstrakten, side 1079, er den årsopgørelse, hun viste til konsulenten. Hun ved 
ikke, hvorfor der står, at det er opgørelse nr. 5.  
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Konsulenten bad hende om at skrive sin underskrift. Det er hendes underskrift, 
som fremgår af ekstrakten, side 1090. 

Det er ikke hendes underskrift på leasingaftalen. Det er heller ikke hendes un-
derskrift på allonge – modtagelseserklæring og allonge – leverancegodkendelse. 
Hun har ikke skrevet under. Den oplyste e-mailadresse og det oplyste telefon-
nummer er ikke hendes. 

Hun kender ikke noget til .  har ikke truet hende til 
at underskrive leasingaftalen. Hun fik først kendskab til leasingaftalen, da hun 
begyndte at modtage breve om BMW´en.  har ikke sagt, at han har ind-
gået en leasingaftale i hendes navn. 

 har forklaret, at hun i perioden fra maj 2019 til februar 
2020 var ansat som finansassistent i  Hun var i salgsafdelin-
gen, hvor hendes arbejdsopgaver var at tale med forhandlerne og godkende 
kontrakter. Der var ikke direkte kontakt med leasingtageren ved kontraktindgå-
elsen. De havde kun kontakt med leasingtageren, hvis denne havde spørgsmål 
til kontrakten. 

I  var der i perioden i alt seks ansatte inklusive direktør -
 og vidnet, og de sad alle seks på den samme adresse.  

og vidnet var i afdelingen, der stod for godkendelsen af ansøgere. 

Foreholdt leasingaftale mellem  som leasinggiver og  
 som leasingtager, ekstrakten, side 517, har hun forklaret, at hun 

kun lavede det indledende, og at hun ikke ved, om den kontrakt, som forhand-
lerne modtog, så sådan ud. 

Det foregik på den måde, at forhandleren indsendte oplysninger om en bil til  
 som forhandleren gerne ville have, at  købte 

og leasede videre.  så lønsedler, årsopgørelse, sygesikringsbe-
vis og kørekort igennem. Det var et standardkrav, at de havde rådighed over 
disse oplysninger, før de kunne godkende en kunde som leasingtager. Hun har 
ikke hørt om, at der kunne dispenseres herfra. 

 prøvede at finde en tilsvarende bil på nettet for at vurdere, 
om værdiansættelsen af bilen var rigtig, og for at vurdere, hvad bilen ville være 
værd, når leasingperioden var overstået. 

Foreholdt en søgning på hjemmesiden www.mobile.de, ekstrakten, side 527, 
har hun forklaret, at der blev indsat søgekriterier. De håndskrevne bemærknin-
ger, øverst til venstre, er ikke hendes håndskrift. Det er hendes håndskrift, som 
fremgår øverst i midten. De vurderede bilens værdi til 154.000 kr. ex moms, og 
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at bilens værdi ved leasingperiodens ophør ville være 20 procent lavere sva-
rende til 123.000 kr. Det er hende, der i dette tilfælde, har godkendt kunden. 

Ved vurderingen af, om leasingtager skulle godkendes, så de på, om den på-
gældende havde gæld, og om pengene var der. 

Foreholdt en årsopgørelse 2018 for , ekstrakten, side 
832, og foreholdt at ”dato i TastSelv” er den 11. marts 2018, har hun forklaret, at 
de gik alt igennem, som havde interesse, og at de så på, om beløb og person-
nummer stemte. Hun husker ikke, om de tjekkede TastSelv datoen på årsopgø-
relsen. 

Foreholdt en årsopgørelse 2018 for , ekstrakten, side 1109, og at 
det fremgår af årsopgørelsen, at  er født i 2001, og at der er oplyst 
om underholdsbidrag til tidligere ægtefælle og børnebidrag med 43.344 kr., har 
hun forklaret, at de vurderede plusser og minusser, og at alt indgik i deres kre-
ditvurdering. 

De har afvist kontrakter, fordi de vurderede, at leasingtager ikke havde råd til 
bilen. 

Foreholdt lønsedler for , ekstrakten, side 1113, har hun forklaret, 
at de skulle have de sidste tre lønsedler, og at de undersøgte, om arbejdsgiveren 
eksisterede. Det var en fast rutine. De kunne ikke kontrollere, om vedkommen-
de arbejdede hos den pågældende arbejdsgiver, da arbejdsgiveren ikke måtte 
oplyse det.  

Hun ved ikke, hvor leasingaftalerne blev underskrevet henne. Det var ikke no-
get, hun havde med at gøre.  

Foreholdt, at det fremgår, af  for så vidt angår leasingaftale nr. 
62026 ( ) havde vurderet bilens værdi til 154.000 kr. ex 
moms, og at det fremgår af fakturaen fra , ekstrakten, side 
525, at  købte bilen for 180.000 kr. ex moms, har hun forklaret, 
at hun ikke ved, om de to beløb har noget med hinanden at gøre.         

Det er vidnet, som har skrevet ”Ny 83.000 kr.” på udskriften fra www.mo-
bile.dk, ekstrakten, side 992. 

Foreholdt, at  solgte bilen for 135.000 kr. ex moms til  
 A/S, ekstrakten, side 996, har hun forklaret, at hun ikke ved, om 

hun har været med til at godkende salgsaftalen, og at hun ikke ved, om de to 
beløb har noget med hinanden at gøre. 
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Hun har ikke haft noget at gøre med oprettelse af F-deklarationer. 

 henvendte sig til  i en sommerperiode. 
Det var vidnets teamleder  og vidnet, som havde kontakten til kun-
den . Det var primært , de havde 
kontakt til, og som via e-mail og telefonisk anviste biler og leasingtagere. 

 indsendte oplysninger om bilernes herkomst. Der var 
nogle områder, de ikke måtte acceptere biler fra, men hun husker ikke hvilke. 

De foretog søgning på bilen i Motorregistreret. Hvis det drejede sig om en im-
portbil, blev det kontrolleret, at bilen var indregistreret i Danmark. Hun husker 
ikke, hvilke kontrolforanstaltninger, der blev foretaget. Hun ved ikke noget om 
toldsynsattest; det lå ikke i hendes afdeling. 

Der har været tilfælde, hvor hun har været uenig med  om 
værdiansættelsen af biler, og hvor  ville have for meget for 
en bil.  

Det er vidnet, som har skrevet ”Ny 149.000 kr.” på udskriften fra www.mo-
bile.de, ekstrakten, side 1120. Foreholdt, at det fremgår af fakturaen fra  

, ekstrakten, side 1125, at bilen blev solgt til mere end 30 procent 
over den værdiansættelse, har vidnet forklaret, at hun ikke ved, hvorfor. 

De fik på et tidspunkt at vide, at de ikke måtte tale med . 
Hun så ikke efterfølgende kontrakterne igennem. Det var administrationen, der 
så kontrakterne igennem; det var ikke hendes bord.  

Hun havde ikke noget med fakturaerne fra  at gøre. Hun 
ved ikke, hvem der godkendte fakturaerne. Hun mener, at det var  og , 
der tog imod de underskrevne kontrakter. Det havde hun ikke noget med at 
gøre.                                                                                                                                                            

Hun ved ikke, om det var sædvanligt at modtage kontoudtog fra banken for 
kunderne. Hun har i nogle tilfælde set kontoudtog. Hun husker ikke, om de har 
modtaget et pas, uden at de også har modtaget et kørekort. Hun kan ikke fore-
stille sig, at de har modtaget et pas uden også at have modtaget et kørekort. Det 
var vidnets afdeling, som forstod det med billedlegitimation. Hvis der ikke var 
billedlegitimation, kunne de ikke godkende det. 

 har forklaret, at hun i knap 3 år ind til en gang i 2020 var ansat hos 
 Hun og  havde kontakten med for-

handlere og underleverandører. Hun var s overordnede. 
Der var kontakt med leasingtagerne, når de ringede til  med 
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spørgsmål. Der var ikke direkte kontakt med leasingtagerne ved selve aftale-
indgåelsen. 

Når en underleverandør indsendte en ansøgning vedrørende en specifik bil, fo-
regik det altid skriftligt. Hun har kun modtaget skriftlige ansøgninger. I forbin-
delse med ansøgningen, fik de samtidig oplysning om leasingtagerens navn. 
Som hun husker det, skulle der være billedlegitimation, sundhedskort, årsopgø-
relse og nogle lønsedler. Billedlegitimationen kunne være et kørekort. Hun hu-
sker ikke, om billedlegitimationen også kunne være et pas. Der var ikke krav 
om, at de skulle se kørekort, og det var heller ikke et krav, at de skulle se kon-
toudtog for at kontrollere, at lønnen var gået ind. Det var sjældent, at de 
modtog kontoudtog. På baggrund af de økonomiske oplysninger tjekkede de, 
om det så rigtigt ud. 

Foreholdt årsopgørelse 2018 for , ekstrakten, side 
740, og foreholdt, at ”Dato i TastSelv” er den 24. marts 2018, har hun forklaret, 
at der ikke var rutiner for det, og at hun ikke husker, om de tjekkede TastSelv 
datoen. 

Hvis lønsedlerne så mærkelige ud, så de mere indgående på lønsedlerne. De 
kunne ikke kontakte arbejdsgiveren. 

Hun opdagede falske dokumenter i perioden, hvor hun var ansat hos  
 Hun husker ikke, om det førte til skærpede rutiner. Det kunne være fal-

ske lønsedler eller falske årsopgørelser, hun opdagede. Hun opdagede falske 
dokumenter, fordi hun fx kunne genkende den samme årsindtægt og den sam-
me lønindtægt fra en anden sag. Det kan være vanskeligt at opdage falske do-
kumenter. 

Foreholdt årsopgørelse 2018 for , ekstrakten, si-
de 1038, og foreholdt, at der er tale om en ung person og er oplyst om under-
holdsbidrag, har hun forklaret, at det ikke var noget, de fast skulle påse. 

Foreholdt årsopgørelse 2018 for , ekstrakten, side 1110, og fore-
holdt, at der er tale om en på daværende tidspunkt 17årig ung mand, som efter 
det oplyste har tjent 353.000 kr., og at der er oplyst om underholdsbidrag, har 
hun forklaret, at det mest var lønindkomsten, hun koncentrerede sig om. De 
diskuterede dog af og til, om det var realistisk, at en ung mand tjente fx 500.000 
kr.  Hun er bankuddannet og har taget den rutine med fra banken. 

Hun har ikke været involveret i nogen af leasingaftalerne fra  
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Det fremgik af forsiderne på de enkelte sager, hvem, der havde gjort hvad, og 
tjekket hvad vedrørende bilerne; det være sig bilens pris, om personen var tjek-
ket i RKI mv. Forsiden skulle altid udfyldes. 

Samarbejdet med  foregik på samme måde som med de 
andre forhandlere. Hun formoder, at der altid forelå en skriftlig anmodning fra 

  

I afdelingen var der kun hende og . Da de første sager 
kom ind fra  havde de nogle lange diskussioner med -

, fordi  lagde serviceaftaler ind i prisen, hvil-
ket han ikke skulle. De orienterede  herom. Vidnet og  

s kemi passede ikke sammen, og vidnet sagde hurtigt til , 
at hun ikke kunne have noget med det at gøre. Hun ville ikke ødelægge samar-
bejdet for . 

Det var  og , der stod for det med  
 Det fremgår af initialer på forsiden af hver sag, hvem der har fore-

taget kontrollen. Ingen af de konkrete sager siger hende noget.  

Der blev foretaget søgning på www.mobile.de, når  fik en bil 
ind. Søgningen, der fremgår af udskriften fra www.mobile.de, ekstrakten, side 
1120, er en standardsøgning. Det er s håndskrift, der ses øv-
erst til venstre. Når der var behov for det, henvendte vidnet og -

 sig til , som kunne forklare, hvordan det skulle be-
regnes. 

Foreholdt, at det af fakturaen fra , ekstrakten, side 1125, 
fremgår, at bilen blev solgt for 70.000 kr. mere end det fremgår af  

 vurdering af værdiansættelsen på grundlag af søgningerne på 
www.mobile.de, har hun forklaret, at hun ikke ved, om det var sædvanligt,  

 betalte en højere pris for en bil end vurderingen på baggrund af 
www.mobile.de. 

Når leasingtageren var godkendt, var det  der udfyldte leasin-
gaftalerne. 

Foreholdt leasingaftale mellem  som leasinggiver og  
 som leasingtager, ekstrakten, side 1102, har hun forklaret, at  
 har foretaget indtastning, og at det håndskrevne er tilføjet efter, at regi-

streringsattesten er modtaget. Når  havde foretaget indtast-
ning, blev leasingkontrakten sendt til underleverandøren, som fik leasingtage-
rens underskrift, hvorefter leasingkontrakten i underskrevet stand blev sendt 
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r r til  Vidnet skulle ikke se den underskrevne aftale, når 
den kom r r.     

Modtagelseserklæring og leverancegodkendelse var standardprocedure. Når 
det hele kom r r med underskrifter, kom det ind til  til 
godkendelse. Hun forestiller sig, at  herefter fandt sagen frem 
og afregnede. 

Vidnet fik på et tidspunkt til opgave at sørge for notering af panthaverdeklara-
tion. Panthaverdeklaration skulle noteres med det samme. Hvis der skete afvis-
ning af panthaverdeklarationen, skulle de have bilen hjem. 

Forhandleren oplyste overfor  hvilket forsikringsselskab, der 
blev tegnet forsikring i. Der var ikke kontrol med det; det blev lagt til grund. 

 har forklaret, at han er ansat som skadekonsulent i Tryg, hvor 
han har været ansat i knap 3 år. Han beskæftiger sig primært med sager angå-
ende forsikringssvindel. Han har tidligere været ansat i 18 år i politiet, herunder 
i 10 år som efterforsker, hvor han har beskæftiget sig med organiseret kriminali-
tet. 

Han kom sammen med en kollega ind i sagskomplekset i foråret/sommeren 
2020, fordi der var en række biler, der var bortkommet og brændt. Det drejede 
sig om sager med  og  og der var et behov for 
at vurdere, om der var en sammenhæng. Det var hans rolle at indsamle oplys-
ninger til Tryg. Han har ikke haft noget at gøre med værdiansættelsen af bi-
lerne. 

De indhentede som det første den dokumentation, som Tryg havde modtaget 
fra  Det var en blandet landhandel af papirer, som Tryg havde 
modtaget. Der var tale om leasingaftaler, leverancegodkendelser, fotos af pas 
mv.

Vidnet konstaterede, at kontakttelefonnumrene til leasingtagerne var de sam-
me, og at e-mailadresserne var opbygget på samme måde. Han foretog google-
søgning på telefonnummer og kom frem til  Han kunne i nogle 
af tilfældene se, at underskriften i passet ikke stemte med underskriften på leve-
rancegodkendelse og leasingaftale. Han foretog en googlesøgning på Dan-løn 
og konstaterede, at lønsedlen lå som en skabelon, hvorfor den var nærliggende 
at bruge til at lave falsk. 

Vidnet og hans kollega prøvede forgæves at få telefonisk kontakt med leasing-
tagerne. Den 12. august 2020 ringede vidnet til  i  for at 
få et møde med . Under telefonsamtalen bekræftede  
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 samarbejdet med  og oplyste, at samarbejdet 
var ophørt på grund af nogle problemer, han ikke ville uddybe nærmere.  

 forklarede, at det var  der godkendte leasin-
gaftaler og havde kontakten til leasingtagere, og at  kun havde 
kontakt til leasingtagerne, når bilerne skulle udleveres.  sendte 
bare lønsedler, billed-id mv videre til  og  var 
ifølge  alene formidler og postbud for  

Der var en vis modstand hos , når vidnet spurgte til kon-
krete leasingtagere.  sagde, at han huskede , og at 

 havde fået bilen udleveret.  ville så ikke tale med vid-
net længere, og det lykkedes ikke at få et møde med .    

Da han talte med  den 12. august 2020, havde han endnu 
ikke været i kontakt med  

Før der blev afholdt et møde med ,  kørte 
vidnet og hans kollega den 20. august 2020 til  for at få kontakt med lea-
singtagerne, som primært boede i . De kørte ud forbi s 
adresse, , hvor der lå et nedlagt bilplejeværksted. Han husker 
ikke, om der var skilte for  På googlesøgning sås der skilt og 
telefonnummer til  

De traf  på bopælen på , og han ville gerne 
tale med dem.  oplyste, at han efterfølgende havde fun-
det ud af, at han havde været registreret med hensyn til en bil. 

 forklarede, at han på et tidspunkt ikke havde haft styr 
på sit liv. Han var på en vandpibecafe blevet tilbudt 500 kr. af en fyr for at lade 
sig registrere på en bil, og det var han gået med til. Han blev hentet af fyren på 
sin bopæl.  ville ikke oplyse navnet på den pågældende, 
som ifølge  var Bandidos-relateret.  

 blev kørt ud til leasingfirmaet på , og på vejen derud 
samlede fyren en ung mand af anden etnisk herkomst op. De havde begge fået 
at vide, at de skulle medbringe deres pas. Da de kom ind i butikken, tog en 
mand imod dem, og de blev bedt om at underskrive nogle papirer, som man-
den havde klar, og de skrev papirerne under.  kunne 
genkende underskriften på leasingaftalen mellem  som 
leasinggiver og  som leasingtager som sin, men det var 
ikke ham, der havde skrevet datoen den 8. november 2019.  

 oplyste, at han havde haft googletimeline slået til og viste det til vid-
net, som fremgår af ekstrakten, side 699. Ifølge  skete 
der ikke mere, bortset fra, at han efter nogen tid fik en fartbøde fra Hamburg. 

 viste vidnet den fartbøde, som fremgår ekstrakten, side 
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706. Fotoet på fartbøden, som  viste vidnet, forestillede 
. 

 fortalte videre, at  på et tidspunkt 
kontaktede ham, men han huskede ikke i hvilken anledning. 

Vidnet og hans kollega bad  om at skrive sin under-
skrift. Underskriften, der ses i ekstrakten, side 700, var den underskrift, som -

 skrev. De bad i alle sager om en underskrift med undta-
gelse af et enkelt tilfælde, hvor de glemte at bede om det. 

Vidnet tog et foto af  pas, ekstrakten, side 701. Mens de 
var hos , loggede  ind på Skat, 
og vidnet tog et foto af s årsopgørelse 2018, ekstrakten, 
side 705. Han husker ikke, om han viste  årsopgørelsen 
2018, ekstrakten, side 687.  oplyste, at han intet kendte 
til lønsedlerne fra . Vidnet konstaterede ved en søg-
ning, at  heller ikke fremgik af oplysningerne om perso-
nalet.   

Vidnet havde også et møde med  senere i forløbet. Det 
er muligt, at det først var ved det andet møde, at vidnet tog et foto af  

s årsopgørelse 2018. 

Vidnet og hans kollega var i  i alt 3 gange. 

Forevist foto af sms-beskeder, ekstrakten, side 712, har han forklaret, at han tog 
fotos af sms-beskederne, som  viste ham.  

 havde fået en sms fra personen, der havde kørt ham ud til forretnin-
gen; det er det, der er anført i kursiv, der er sms´en fra den pågældende person, 
og  videresendte sms´en til 

 fortalte, at han kendte , og at hun 
havde fortalt ham, at de begge var registreret til en Audi, hvor der var optaget 
lån i Santander. Audi´en kendte  heller ikke noget til.

 sagde ikke, hvor han kendte  fra, 
men det var vidnets indtryk, at det var fra byen. 

Den 20. august 2020 tog de også kontakt til  på hans 
bopæl, som også lå på . De bad ham om at fortælle, hvad han vidste 
om bilen.  forklarede, at han kendte , som 
havde truet ham til at underskrive nogle papirer og lade sig registrere på en bil, 
og at han ikke havde turde gøre andet.  fortalte, at han 
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blev hentet en sen aften af  og kørt ud til en butik, og at han havde fået 
at vide, at han skulle medbringe sit pas, Nem-id og sygesikringsbevis. Han kom 
ifølge sin forklaring ind i butikken, hvor en fyr ventede. Fyren tog en kopi af 
passet, og  fik besked på at underskrive 3-5 papirer, 
hvilket han gjorde. Han huskede ikke nærmere, hvilke papirer, han underskrev. 
Han blev herefter kørt hjem. 

 genkendte sin underskrift på leasingaftalen mellem  
 som leasinggiver og  som leasingtager. 

 blev også forevist Allonge – Leverancegodkendelse, 
ekstrakten, side 934, og han bekræftede sin underskrift. Han kunne ikke gen-
kende kontakttelefonnummer og e-mailadresse. 

 forklarede, at han et par dage senere så  køre 
rundt i bilen.  kørte rundt i bilen i 14 dage, hvorefter bilen forsvandt 
fra miljøet.  fortalte på et tidspunkt, at bilen var blevet solgt. -

 sagde, at han ikke havde været i besiddelse af bilen på noget 
tidspunkt. 

 viste vidnet en fartbøde, ekstrakten, side 939. -
 oplyste, at han ikke havde kendskab til bøden, som var 

kommet i e-boks. Det er ikke , som ses på billedet på 
fartbøden. 

 kendte ikke virksomheden  
ApS, som lønsedlerne angik. 

Vidnet mener, at det først var på et senere tidspunkt, at han fik kontoudskrif-
terne fra Nordea vedrørende  fra  

Den 20. august 2020 havde vidnet og hans kollega også et personligt møde med 
. Alle samtaler med leasingtagerne blev optaget, 

og vidnet har efterfølgende nedskrevet lydoptagerne og overladt det skrevne til 
advokaten. 

Det er s pas, ekstrakten, side 735. 

Under mødet blev leasingaftalen forevist for . 
 sagde, at det ikke var hans underskrift på leasin-

gaftalen, og at han ingen kendskab havde til bilen. Det var nyt for ham. 

 forklarede, at han på et tidspunkt var på ferie i 
Bulgarien, og at han tog direkte i byen, da han kom hjem fra ferien. Han havde 
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derfor sine ting med i byen, herunder en taske med identitetspapirer, blandt an-
det sit pas, som han mistede under byturen. Han vidste ikke, hvad der så var 
sket. Han sagde, at han vist nok i januar fandt ud af, at hans identitetspapirer 
var blevet misbrugt. 

 blev forevist lønsedlerne fra , som 
han intet kendte til. Vidnet husker ikke, om han foreviste  

 Allonge - leverancegodkendelse, ekstrakten, side 772. Vidnet konsta-
terede imidlertid, at underskriften ikke passede med underskriften i passet. 

 viste vidnet en anmeldelseskvittering af 22. juni 
2020 fra Fyns Politi.  skrev sin underskrift, ek-
strakten, side 785, mens vidnet var til stede. 

De kom ikke i kontakt med , men de fik kontakt til  
mor, som han boede hos. Moren sagde, at  ikke havde bil og ikke 
havde kørekort. De talte aldrig med .

Vidnet sammenholdt underskriften på  pas, ekstrakten, side 970f, 
med underskriften på leasingkontrakten mellem  som leasing-
giver og  som leasingtager og konstaterede, at det ikke var den 
samme underskrift. 

Vidnet sendte 1 kr. på Mobilepay til det telefonnummer, som stod på Allonge – 
Leverancegodkendelse til leasingkontrakten med , og konstate-
rede, at telefonnummeret tilhørte en polak. E-mailadressen havde samme op-
bygning som de andre e-mailadresser, og vidnet konstaterede en stavefejl i -

 navn, som er uden ”h”. 

Det lykkedes aldrig at komme i kontakt med . Han 
har undersøgt lønsedlerne for . CVR-nummeret for  havde 
adresse i København og ikke i Padborg, som det fremgik af lønsedlerne. Via 
Skat blev det oplyst, at  i december 2019 var flyttet 
til adressen på , som fremgik af lønsedlerne. Det var oplyst, at -

 var indrejst i Danmark i 2019. Det undrede ham derfor, at 
 havde et dansk kørekort fra 2016. Han modtog RKI-

bilag fra  og det oplyste passede med Skats oplysninger. 

Vidnet kontaktede , som var udlejer af adressen på .  
 fortalte, at han var blevet kontaktet af en bulgarsk mand angående et 

lejemål til nogle bulgarere, som skulle arbejde i Danmark.  havde 
ikke set bulgarere, men havde bemærket, at s navn 
var sat på postkassen, og at der kom rykkerbreve og inkassobreve. -

 havde ved en fejl åbnet breve og havde da set, at der var optaget lån i bul-
garernes navne, og at det virkede organiseret.  havde ikke fået 
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leje, og han havde skrevet en artikel i , som han udleverede til 
vidnet.  viste også vidnet en fartbøde, som var sendt til  

, ekstrakten, side 872. Vidnet konstaterede, at det ikke så ud til 
at være den samme person på fartbøden, ekstrakten, side 872, og passet, ek-
strakten, side 828.  

 oplyste under samtalen med vidnet, at  A/S 
sikrede sig leasingtagerens identitet, og at der blev krævet stabilitet, og at lea-
singtageren ikke havde skiftet adresse for nylig. Det fremgik imidlertid af RKI-
bilaget, at  først var flyttet til  nogle få dage 
forinden. 

Foreholdt en mailkorrespondance mellem vidnet og , ekstrakten, 
side 882ff, har vidnet forklaret, at  ikke sagde, at bilen var blevet fri-
givet af rumænsk politi.  sendte screendumps, ekstrakten, side 891, 
af sin korrespondance med . 

Han ringede til , da han var bekendt med, at bilen var solgt gennem 
.  bekræftede, at en ven, , havde videresolgt bilen til 

den rumænske kvinde. Han husker ikke, om han kontaktede . Han 
modtog en slutseddel på bilen. Han kender ikke bilens skæbne i Rumænien. 

Den 20. august 2020 kom de også i kontakt med . Han me-
ner, at han havde et yderligere møde med  i september el-
ler oktober måned. 

Mødet den 20. august 2020 fandt sted i  hos s 
kæreste. Samtalen med  blev også optaget, og noterne fra 
samtalen er overdraget til advokaten. 

Han er i tvivl om, han har fået fotoet af s pas af  
 eller om han selv har taget det.  

Han spurgte , om hun havde kendskab til leasingaftalen 
med  som leasinggiver og hende som leasingtager, og om hun 
havde kendskab til bilen.  sagde, at hun ikke havde kend-
skab til bilen, før hun blev kontaktet af  og at hun ikke vidste, 
at bilen var registreret til hende.  forklarede, at hun var 
ven med , som manglede penge, og at han havde spurgt, om han måtte 
optage lån i hendes navn. Hun gik med til det og udleverede sit pas og andre 
id-papirer, hvorefter  oprettede lån, som hun godkendte med Nem-id på 
sin telefon. Hun var klar over, at  efterfølgende kunne have kopi af hen-
des pas. Hun bad ham på et tidspunkt om at holde op, og han var så blevet ube-
hagelig og havde truet hende og hendes familie. 
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Det var først under det andet møde, at han bad  om at 
skrive sin underskrift, ekstrakten, side 1090. Han havde da leasingaftalen og le-
verancegodkendelsen, og han kunne konstatere, at underskriften ikke var iden-
tisk. Under det andet møde loggede  ind på Skat, og han 
tog et screenshot af hendes årsopgørelse 2018, ekstrakten, side 1079. Denne års-
opgørelse var ikke identisk med den årsopgørelse, som de havde modtaget fra 

 Han foreviste lønsedlerne fra  for -
, og hun kunne ikke genkende lønsedlerne. 

Han konstaterede, at det ikke var den samme underskrift på leverancegodken-
delsen, ekstrakten, side 1055, og  sagde, at hun ikke kendte 
kontaktoplysningerne med telefonnummer og e-mail. 

Han ringede i september 2020 til  hvor han talte med -
. Samtalen blev optaget, og han skrev noter fra samtalen, som han 

har givet advokaten.  fortalte, at de i starten eller midten af 
januar 2020 blev klar over, at der var noget galt, da der ikke var betalt forsikring 
og ikke var betalt leasingydelser.  oplyste, at han forgæves 
forsøgte at få kontakt til leasingtagerne, og at han havde politianmeldt  

 for dokumentfalsk, fordi han på baggrund af den indsendte dokumen-
tation havde fundet ud af, at der var lavet forfalskninger. 

Vidnet spurgte, hvilken dokumentation, de krævede til indgåelse af leasingafta-
ler, og  sagde, at de skulle se billed-id i form af pas eller køre-
kort, årsopgørelser og lønsedler.  oplyste, at de ikke var for-
pligtet til at se årsopgørelser og lønsedler, men at de gjorde det for at sikre sig, 
og at de også af og til så kontoudtog fra banken.  sagde, at de 
krævede kørekort, og at der i samtlige tilfælde var blevet forevist kørekort. 

Vidnet spurgte, hvordan de sikrede sig identiteten på leasingtageren, og -
 svarede, at han stolede på , og at han selv fo-

retog opslag i RKI for at se, om der var stabilitet med hensyn til bopæl og ikke 
var adresseændringer. Det var primært en identitetskontrol oplyste  

. Vidnet spurgte, hvordan man sikrede sig, at førstegangsydelsen var 
betalt, og  svarede, at det var fast kutyme, at kunden betalte 
førstegangsydelsen til forhandleren, og at der herefter blev modregnet. De drøf-
tede ikke værdiansættelsen af biler. 

Vidnet tog dagen efter telefonsamtalen tog ud til , og -
 sagde da, at man som leasingselskab ikke var forpligtet til at sikre sig, at 

kunden kunne betale.  oplyste, at det var én medarbejder, 
som kikkede de indsendte bilag igennem og foretog kontrollen. Han nævnte 
ikke, at han selv var involveret i kontrollen.  oplyste, at han 
nogle gange tjekkede stelnumre, men at der ikke var lavet klontest.  
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Finans havde ifølge  ikke s bagved liggende 
fakturaer. 

 gennemgik de enkelte sager, og vidnet bad om at få alt mate-
riale, som  var i besiddelse af, og som var lagt til grund for 
godkendelsen. I de sager, hvor der ikke var kørekort, var der ingen forklaring 
på det. 

 nævnte med hensyn til s bil, som 
blev genfundet i Rumænien, at han var blevet kontaktet af den rumænske 
kvinde, som havde købt bilen, og at kvinden havde bedt om s 
hjælp. Vidnet drøftede ikke med , hvem der skulle hjemtage 
bilen. 

 oplyste, at samarbejdet med  startede i som-
meren 2020, at han kendte  fra tidligere, da  

 tidligere havde leaset en bil. I begyndelsen skete der ikke noget, men i 
løbet af efteråret og vinteren kom der forespørgsler. 

 sagde, at det først var i januar 2020, at han fik en mistanke, 
da der ikke blev betalt leasingafgifter.  nævnte, at han da selv 
havde foretaget undersøgelser og havde kontaktet en arbejdsgiver, som ved-
kommende ikke havde været ansat hos. 

Vidnet fik det materiale, han bad om. Han har ikke haft samtaler med -
 efterfølgende.

Han kom først i kontakt med  i slutningen af oktober 
2020, hvor han traf  på bopælen på Fyn. Han modtog en 
kopi af et kørekort fra  Vidnet konstaterede, at det ikke var -

, der sås på kopien af kørekortet.  op-
lyste, at det heller ikke var hans underskrift på kørekortet. 

 blev af vidnet forevist leasingaftalen mellem  
 som leasinggiver og  som leasingtager og sagde, at 

han aldrig havde set den og ikke genkendte underskriften. -
 forklarede, at han aldrig havde hørt om  og ikke havde set 

bilen. 

 skrev sin underskrift i overværelse af vidnet.  
 oplyste, at han havde været udsat for identitetstyveri og viste vidnet 

et brev af 10. oktober 2019 fra Københavns Politi, hvor politiet overfor  
 bekræfter at have modtaget en anmeldelse den 9. oktober 2019 

om databedrageri begået den 29. august 2019. 
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 forklarede, at han en dag i sommeren 2019 var ude at 
køre på løbehjul, og at han i den forbindelse havde scannet en QR-kode, hvoref-
ter han var kommet ind på en hjemmeside, hvor han bekræftede. Han fandt ef-
terfølgende ud af, at der var hævet 19.000 kr. fra hans konto og var optaget lån i 
hans navn. 

 viste vidnet et brev af 18. november 2019, hvoraf det 
fremgik, at bilen med reg.nr.  var blevet pålagt en parkeringsafgift 
den 1. november 2019, og  oplyste, at han ikke havde 
kendskab til bilen. 

Vidnet foreviste årsopgørelse 2018, ekstrakten, side 637, for -
, og  oplyste, at han ikke kunne genkende årsopgørel-

sen. Han havde i 2018 kun fået SU. Han kendte ikke noget til firmaet  
ApS, som lønsedlerne vedrørte. 

Under mødet loggede  ind på Skat og slog sin årsopgø-
relse for 2018 op. Vidnet tog et foto af årsopgørelsen, ekstrakten, side 514, og -

 oplyste, at han ikke kendte skatteoplysningerne, hvor der 
blandt fremgik en A-indkomst på 534.000 kr., og  sagde, at 
nogen måtte have ændret hans indkomst. 

Han har ikke haft kontakt med de øvrige leasingaftagere. 

 har forklaret, at hun er skadebehandler hos Tryg, hvor hun har 
været ansat siden 2006. Fra 2010 har hun arbejdet med bilpantsager, og hun be-
skæftiger sig i dag udelukkende med F-deklarationer. En F-deklaration noteres 
på kaskopolicen. Vilkårene for F-deklaration har været de samme siden 2010, 
når bortses fra nogle ændringer som følge af reglerne om vanvidskørsel. 

Når en panthaver anmoder om notering af en panthaverdeklaration, kører det 
som natkørsel via en central server for alle forsikringsselskaber. Tryg får an-
modningen den næste dag, og Tryg har herefter 4 uger til at acceptere, og Tryg 
undersøger, om det er kunde, man kender. 

Forevist F-deklaration vedrørende  har hun forklaret, at 
oprettelse den 30. oktober kl. 11.09 er det tidspunkt, hvor panthaveren har 
fremsat anmodning om at få noteret deklarationen. Det er et krav, at der er ka-
skoforsikring for at kunne notere deklarationen.  Den 5. december 2019 kl. 11.41 
er det tidspunkt, hvor panthaver har rykket for at få deklarationen noteret. Den 
12. december 2019 er den dag, hvor Tryg afviser at notere deklarationen. Da der 
er sket afvisning efter 4 uger, er der hæftelse for F-panthaverdeklarationen i 26 
uger. En afvisning kan være begrundet i, at der ikke er kaskodækning, eller at 
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man ikke ønsker kunden, eller at man ikke ønsker det pågældende leasingsel-
skab som kunde. Gebyret for notering af en F-deklaration i Tryg er 950 kr.  

Tryg får en tilgang fra Centralregistret om, at kunden ønsker bilen forsikret hos 
Tryg. Hun har ikke noget at gøre med indtegning af kunder. Når der kommer 
en tilgang, fremgår det af indbakken. Hvis de får en tilgang uden at have haft 
kontakt til kunden, forsøger de at få kontakt til kunden, og hvis de ikke kan få 
kontakt til kunden, laver de en tvangsudstedelse med lovpligtig ansvarsforsik-
ring. Når de ikke kan få kontakt til kunden, får kunden ikke en kaskoforsikring. 
Drejer det sig om en kunde, som Tryg kender i forvejen, får kunden kaskofor-
sikring ved vognskifte. 

Hun har været inde over samtlige sager i  komplekset, og ingen 
af de pågældende kunder har reageret på Trygs henvendelser, når bortses fra 
kunden med bilen Audi Q5, der fik en kaskoforsikring. Det var en fejl, at Audi 
Q5 fik en kaskoforsikring. 

Med hensyn til samarbejdet mellem Tryg og  bemærkede hun, 
at der var tale om kunder, de ikke kendte, og at der altid var mange skader. Det 
var ekstraordinært i forhold til andre leasingselskaber. Hun blev fast skadebe-
handler på  sager for at sikre en ensretning i skadebehandlin-
gen. Det var ved behandlingen af sager i relation til F-deklaration vigtigt med 
en rød tråd i skadebehandlingen. 

I 2018 ”røg F-deklarationerne af båndet”, og det kørte herefter manuelt. Tryg 
skulle tage stilling inden for 4 uger, men på grund af omstrukturering kom  

 sagerne ikke rettidigt ud til manuelt tjek. I samtlige -
 sager skete der afvisning af F-deklaration efter de 4 uger. Hun har været 

inde over afvisningen vedrørende samtlige sager.  

I Trygs nuværende samarbejde med  ryger sagerne fortsat af 
båndet og overgår til manuel sagsbehandling. 

Tryg Forsikring har ikke en pligt til at notere F-panthaverdeklaration.

Foreholdt anmeldelse af deklarationskrav under F-deklaration vedrørende -
 har hun forklaret, at  plejede at sende an-

meldelserne direkte til hende, og at hun har set anmeldelsen.

Foreholdt en e-mail af 10. juni 2020 fra vidnet til , har vidnet 
forklaret, at en F-deklaration ikke dækker udgifter til skrotning og opbevaring, 
men skader. En kaskoforsikring dækker i et vist omfang bugsering og opbeva-
ring.
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Vidnets brev af 27. november 2019 til  advokat vedrører  
 bilen, som var brændt.  havde et møde med 

skadedirektør , som primært vedrørte valg af værksted. Hun 
husker ikke, hvorfor skaden blev afvist under F-deklarationen.

Hun har været involveret i de konkrete skader, som blev anmeldt under F-de-
klarationen i alle sager. I starten var hun ikke opmærksom på, at der var en 26 
ugers hæftelse, og hun kan derfor have afvist skader med urette. Hun var ikke 
involveret i de undersøgelser, som  foretog vedrø-
rende leasingstagerne. 

Hun har vedrørende e-mail af 3. marts 2020, ekstrakten side 874, forklaret, at 
Tryg ikke havde igangsat en proces med at få bilen tilbage til Danmark. De fik 
ikke flere oplysninger fra Fyns politi, og de gjorde ikke mere. De kunne ikke 
gøre noget, hvis bilen ikke var beslaglagt og kørte rundt i Rumænien. 

Vidnet er blevet foreholdt kvittering – Registrer køretøj, ekstrakten, side 1124, 
og at forsikringsselskabet er anført som Tryg, og at der under bemærkninger 
står: ” Tillykke med det nye køretøj og tak fordi du har valgt Tryg. Såfremt vi 
mangler oplysninger så som fx. dit årlige kørselsbehov, kontakter vi dig. Uanset 
hvad er dit køretøj forsikret hos Tryg, fra du får køretøjet leveret indtil vi oply-
ser andet. Tryghed er mere end forsikringer. Derfor tilbyder vi dig en række 
fordele, der skaber mere tryghed. Læs mere på www.tryg.dk eller ring til os på 
tlf. 70 11 20 20 for yderligere information.” Vidnet har hertil forklaret, at det er 
en kvittering fra Skat om registrering af en bil, og at teksten under bemærknin-
ger er et autosvar, der kommer automatisk, når der trykkes ”enter”.
 
En omregistrering af et køretøj sker on line ved brug af brugerens Nem-id, og 
når der er betalt og trykket ”enter”, er bilen blevet omregistreret, og teksten ”til-
lykke med…” kommer frem. Der var ikke tegnet kaskoforsikring.  Kunden og 
bilen skulle først risikovurderes. De fleste brugere ringer derfor først til forsik-
ringsselskabet.

 har vedstået sin forklaring, som fremgår af Retten i Sønder-
borgs dom af 28. marts 2022 i  sagerne og har i tilknytning hertil 
forklaret, at leasingaftalen med , der ses af listen, ekstrakten, side 
420, kørte perfekt og blev afsluttet ved leasingaftalens udløb, hvor der blev an-
vist en køber, som betalte til  Leasingaftalen med  

 blev indgået før de leasingaftaler, som nærværende sager vedrører. 

Det er leverandøren, der har kontakten til og dialogen med leasingtageren og 
ikke .  skulle ikke foretage en kreditvurde-
ring. Reglerne var dengang sådan, at et leasingselskab ikke havde pligt til at un-
dersøge og vurdere, om leasingtageren havde råd til at betale. For  
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Finans var det vigtigt, at køretøjet kunne indregistreres i personens navn, og det 
krævede en fast bopæl. For at overholde lovgivningen skulle  
sikre sig en legitim bruger. Der registreres på cpr nr. i Motorregisteret, og det 
kræver en fast adresse at registrere køretøjet og præsentere et registreringsbevis 
for  I samtlige sager er leasingtagerne legitime brugere, fordi 
leasingtagerne har bopæl i Danmark, og samtlige leasingaftaler er godkendt af 
Motorstyrelsen under Skat. Reglerne er i dag ændret i forhold til kreditvurde-
ring, fordi der fra det offentliges side er et ønske om en mere stringent vurde-
ring, da der er mange brodne kar i leasingbranchen.

 foretager en sandsynliggørelse af, om leasingtagerne kan be-
tale.  modtager årsopgørelse, gennemgår årsopgørelsen og ser 
på det oplyste om indtægten.  foretog en internt en sandsyn-
lighedsberegning af, om leasingtager kunne betale, selvom det ikke var noget 
krav.  foretog ikke en kreditvurdering. Der har i ingen af de 9 
sager været bemærkninger til årsopgørelsen. Oplysning om underholdsbidrag i 
en årsopgørelse har ikke betydning. Lønsedlerne i de 9 sager gav heller ikke an-
ledning til bemærkninger. Der er foretaget en søgning i RKI, hvilket samtidig er 
en søgning i CPR-registeret. Det er sket for at sikre, at leasingtagerne har bopæl, 
og i alle 9 sager har leasingtagerne haft fast bopæl i Danmark. Der var derfor 
ikke bemærkninger hertil.  har set billedlegitimation, enten i 
form af pas eller kørekort, i alle 9 sager. Normalt modtager de også sygesik-
ringsbevis. De sikrer sig leasingtagerens identitet gennem opslag i CPR-registe-
ret og ved at se billedlegitimationen med leasingtagerens navn.

 undersøger køretøjets værdi ved søgning på den tyske hjem-
meside www.mobile.de, men de kan også søge på andre hjemmesider. Køretøj-
ets værdi skal vurderes på pladsen i Danmark. Hvis køretøjet er i udlandet, skal 
der tages højde for udgifter til hjemtagelse og toldsyn.

Der blev vedrørende køretøjet til  søgt på www.mo-
bile.de, og ved vurderingen har de taget udgangspunkt i bil nr. 3, 4 og 5 og ta-
get den gennemsnitlige pris. Det håndskrevne, der ses øverst til venstre på ek-
strakten, side 527, er en opgørelse, afhørte har lavet væsentligt senere. Der er 
tale om en opgørelse af  krav mod Tryg. 

Trygs  har fået kopi af alle sager.

Foreholdt, at prisen på bilen ifølge fakturaen fra  var 180.000 
kr., ekstrakten, side 525, og at  vurdering var 154.000 kr., har 
han forklaret, at priserne gerne må afvige. Der er hjemtagelsesomkostninger, 
udgifter til toldsyn, der kan være klargøringsomkostninger, og der skal være en 
avance for leverandøren. Det er derfor ikke ualmindeligt at se en højere pris. De 
154.000 kr. var en gennemsnitspris. Bilen kan fx have haft brug for 4 nye dæk, 
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eller bilen kan have haft fejl, der skulle udbedres. Det kan være aftalt med lea-
singtageren, hvad der skal gøres ved bilen. 

Hvis køretøjet er over 4 år gammelt, skal der være en synsrapport, men hvis kø-
retøjet er under 4 år gammelt, kan køretøjet indregistreres uden synsrapport. 
Hvis køretøjet kommer fra udlandet, skal køretøjet toldsynes. Det er synsman-
den, der kontrollerer køretøjets kilometertal.  kontrollerer kilo-
metertallet, der er anført i synsrapporten. Det er uden betydning, at et registre-
ringsnummer er rettet med håndskrift. Det afgørende er, at stelnummeret er en-
tydigt. I Motorregisteret anvendes stelnummeret. De tjekkede registreringen og 
toldsynet, hvis køretøjet kom fra udlandet. Det er nummerpladeoperatøren, der 
skal indsende en udenlandsk registreringsattest til Motorstyrelsen.

Når man sammenligner underskrifterne på leasingaftalerne mv med de under-
skrifter, som  indhentede fra leasingtagerne, var 
der ikke grundlag for en reaktion. Ens egen underskrift er heller ikke identisk 
hele tiden.  kan måske have skrevet sin underskrift ander-
ledes end hun plejede, fordi hun følte sig presset.  har ikke 
haft nogen mistanke før den 27. december 2019. Det var , 
der modtog henvendelserne og dokumenterne fra .

Det var hos  organiseret således, at en eller flere ansatte 
modtog, behandlede og udfærdigede kontrakter, som blev sendt til forhandle-
ren. Når kontrakten kom tilbage med dokumentation, tog en anden afdeling 
over. Den anden afdeling kontrollerede registreringsbevis og formalia, påførte 
på fakturaen, hvordan køretøjet skulle afregnes til leverandøren, registrerede 
det i det interne system, og lagde herefter fakturaen til betaling til en tredjeper-
son. Alt er således gået igennem 3 personer, hvorfor det ikke er sandsynligt, at 
der sker fejl.

Det fremgår af oversigten, ekstrakten, side 420, at  har givet 
afslag på anmodninger om leasingaftaler. Oversigten vedrører sager, hvor  

 har foretaget en sandsynlighedsberegning. Der kan tillige have 
været forespørgsler over telefonen, som de har sagt nej til. I perioden fra den 9. 
september til 18. december 2019 behandlede  omkring 250 fo-
respørgsler om leasingaftaler fra forskellige leverandører. Af sagerne, der frem-
går af oversigten, er det kun leasingaftalerne med  og -

, der har haft et ordinært forløb. 

Den 27. december 2019 orienterede en medarbejder ham om, at  
gerne ville have straks-afregning i 3 sager. Han undrede sig over dette og tog de 
3 sager og nogle andre sager frem for at se, om der var uregelmæssigheder. Han 
konstaterede ingen uregelmæssigheder. Han fandt da en sag, hvor sygesik-
ringskortet var udstedt før, at personen var blevet registreret i CPR-registreret 
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på den pågældende adresse. Det ville han have afklaret, og han ville have op-
lyst, hvordan forhandleren havde modtaget de ekstraordinære leasingafgifter. 
Han skrev derfor en e-mail til  vedrørende 3-4 sager. 

Det var først efterfølgende, at han ringede til nogle arbejdsgivere, som han hu-
sker det. Det var mellem jul og nytår, at han ringede til arbejdsgiverne for at få 
fastslået, om leasingtagerne havde haft et ansættelsesforhold. Mange firmaer 
var lukket mellem jul og nytår, og det lykkedes kun at få fat i en eller to arbejds-
givere, som oplyste, at de ikke havde kendskab til vedkommende.

I hans e-mail af 27. december 2019 til  ekstrakten, side 397, 
skrev han vedrørende , at aftalen var indgået på et 
falsk grundlag for at få  til at dokumentere, at det var i or-
den, men de hørte intet fra . Næste gang de hørte fra  

 var den 19. marts 2020, da de modtog et brev fra s 
advokat.

Før den 27. december 2019 var der intet, der gav anledning til reaktioner vedrø-
rende  sagerne. Alt kørte igennem. Når bilen blev indregistre-
ret, blev den registreret med ansvar- og kaskoforsikring.  
sendte anmodninger om notering af F-deklaration til forsikringen, og de 
modtog ingen afvisninger på notering af panthaverdeklarationer. Hvis de 
havde fået en eller flere afvisninger, havde de haft en chance for at reagere. De 
modtog heller ikke opkrævninger på grøn ejerafgift, som de ville modtage, hvis 
leasingtageren ikke betalte. De sendte velkomstbreve til leasingtagerne, og de 
modtog ingen reaktioner fra leasingtagerne. Der var ingen røde lamper, der ly-
ste. Der var ingen ugler i mosen, der var ingen indikationer på, at der var noget 
galt. Forhandleren var godkendt til Flexbus og havde fået det grønne stempel af 
myndighederne. Han havde ren straffeattest og var fit og proper. 9 aftaler er 
ikke voldsomt set i forhold til antallet af aftaler,  generer. 

Når en bil afmeldes fra Motorregisteret, får  meddelelse fra 
forsikringsselskabet om, at forsikringen ophører. Man må formode, at bilerne 
var bortkommet og således ikke var hos leasingtagerne, da bilerne blev afmeldt 
i Motorregisteret. 

Foreholdt, at det for så vidt angår  fremgår af for-
sikringsudskriften, at bilen blev registreret den 26. november 2019 og afmeldt 
den 4. december 2019, og at det fremgår af panthaverdeklarationen, at deklara-
tionen blev oprettet den 4. december 2019, har han forklaret, at de ikke fik no-
gen reaktion på F-deklarationen, og at de ikke fik besked om, at køretøjet var af-
meldt i Motorregistret. 
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Den 21. januar 2020 foretog  anmeldelse af deklarationskrav 
overfor Tryg. Den 20. januar 2020 tog de som led i deres undersøgelse af sa-
gerne en udskrift fra Motorregisteret. De fandt da ud af, at bilen var afmeldt fra 
Motorregisteret. Før da vidste de ikke, at bilen var bortkommet. Det var ikke 
normalt, at forsikringsselskabet ikke reagerede. De mente, at forsikringen var i 
orden, når forsikringsselskabet ikke havde foretaget afvisning indenfor 4 uger. 
Når et forsikringsselskab får besked om, at et køretøj er afmeldt, opsiger de for-
sikringen og orienterer  Afhørte ved ikke, om -

 havde betalt de månedlige ydelser.  
fik køretøjet den 26. november 2019. Hvis en kunde ikke betalte leasingafgiften, 
var proceduren, at  rykkede kunden 10 dage senere, at kunden 
blev meddelt en yderligere 10 dages frist, og at der herefter blev sendt en inkas-
soskrivelse. På grund af julen skulle  have været 
taget til inkasso omkring medio januar 2020.

Afhørte har vedrørende s bil forklaret, at den ru-
mænske kvinde  kontaktede ham telefonisk, og at hun oplyste, at det sted-
lige politi havde oplyst, at bilen var efterlyst. Hun oplyste, at hendes mands ven 
havde købt bilen i Danmark for 6-8.000 euro og havde underskrevet en slutsed-
del på hendes mands vegne.  sendte slutsedlen til dem. Afhørte sagde til 

, at hun måtte r rnere bilen og kræve sine penge tilbage. Han hørte ikke 
mere fra . Konsulent  oplyste under besøget hos  

 at Tryg ville gøre det fornødne. Det var på et tidspunkt mellem den 3. 
marts og 3. april 2020, at han talte med , og de fandt da ud af, at bilen var i 
Rumænien.

Tryg meddelte i en e-mail af 4. marts 2020, at de ville hjemtage køretøjet. Da 
Tryg påtog sig at hjemtage køretøjet, gjorde  ikke videre med 
hensyn til en hjemtagelse. Afhørte har hørt, at Tryg tidligere har hjemtaget biler 
fra udlandet eller opgivet en hjemtagelse. Det er meget vanskeligt at hjemtage 
biler fra de tidligere østlande, og det lykkes meget sjældent. Det er imidlertid 
også vanskeligt at få biler hjem fra Sverige og Tyskland. Omkostningerne til en 
hjemtagelse af et køretøj fra udlandet varierer og ligger ifølge forsikringsselska-
berne i størrelsesordenen 30-100.000 kr. 

Foreholdt, at det fremgår ekstrakten, side 1066, at s bil er 
blevet annonceret til salg på litauisk hjemmeside, har han forklaret, at de ikke 
havde kendskab til, hvor køretøjet var, efter at de havde registreret køretøjet 
som bortkommet. Køretøjet var ligesom de andre køretøjer blevet efterlyst af 
politiet i Schengen.  

Mønsteret i  sagerne og Tryg sagerne er det samme, og der er in-
tet, der har givet anledning til undren. 
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Afhørte har vedstået sin forklaring, som fremgår af Vestre Landsrets dom af 9. 
november 2022 i  sagerne og har i tilknytning hertil forklaret, at 

 anmelder F-deklaration samme dag, som de modtager den 
underskrevne kontrakt med dokumentation fra forhandleren. 

Foreholdt F-deklaration, ekstrakten, side 535, har afhørte forklaret, at der ikke 
var udfyldt noget ud for ”I kraft:” i Tryg sagerne og  sagerne. 
Det er også irrelevant, da der var oprettet kaskoforsikring ved indregistreringen 
af køretøjet, og da F-deklarationen træder i kraft, når den er oprettet og ikke er 
afvist inden 4 ugers fristen. Fra den 12. december 2020 var der derfor 26 ugers 
dækning.

 fik ikke anden dokumentation for s ejerskab 
til køretøjet end den faktura, som  udstedte til -

Han erindrer, at han har været inde over nogle af leasingaftalerne angående de 
9 biler, men han kan ikke konkretisere, hvilke leasingaftaler. Politiet afmeldte 
den ene af de brændte biler, men han ved ikke konkret, hvordan de andre biler 
er blevet afmeldt.  afhentede Audi Q7, som muligvis havde 
nummerplader på. Hvis Audi Q7 har haft nummerplader på, har  

 afmeldt den, men han husker det ikke. 

For så vidt angår de øvrige biler har han forklaret, at -
s bil blev afmeldt den 4. december 2020, og at de andre biler blev afmeldt 

på andre tidspunkter. Det fremgår af Motorregisteret, at det ikke er  
 der har afmeldt bilerne. Han er overrasket over, at bilerne er blevet af-

meldt, men hvis en bil er blevet stjålet, og leasingtager fx ikke ønsker at betale 
grøn afgift, kan leasingtageren have gjort det. Den 13. januar 2021 var nogle af 
bilerne blevet afmeldt. Det fremgår af en udskrift fra Motorregisteret, som  

 udskrev. De fik ingen besked, om at bilerne var afmeldt, og F-de-
klarationerne var ikke afvist. 

Afhørte har forholdt ekstrakten, side 1183, forklaret, at han mener, at det er re-
servedele fra s bil, og at  bad om lov til at sælge stum-
perne af køretøjet. Det imødekom  da de fik at vide, at det var 
aftalt mellem  og Tryg, at  skulle betale for skaden, og  

 ikke ønskede at opbevare køretøjet længere.  solgte bilen til en kø-
ber, som annoncerede stumperne til salg.  modtog omkring 
29.000 kr. fra  for realisationsværdien.

Leasingaftalerne blev underskrevet hos forhandleren. 
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Afhørte har videre forklaret, at  altid bad om billedlegitima-
tion for at kunne identificere leasingtager, men at det ikke nødvendigvis behø-
vede at være kørekort. Identifikation kunne også ske ved personligt fremmøde.

Foreholdt, at der vedrørende leasingtagerne -
,  og  ikke er frem-

lagt billedlegitimation, har han forklaret, at der må have foreligget billedlegiti-
mation, da de altid indhenter billedlegitimation. Det er bare ikke fremlagt i sa-
gerne. Det kan også ske, at billedlegitimation bare er blevet forevist. Det var fast 
procedure at foretage opslag i RKI i alle sager. Det er også sket i de 9 sager, 
selvom der ikke er fremlagt udskrift fra opslag i RKI i alle sager. 

Afhørte har ikke været bekendt med, at  i starten af samarbejdet med 
 kom på kant med .  og  
 var sagsbehandlere på  sagerne.  

kunne ikke sige, at hun ikke ville behandle kontrakter, fordi hun var kommet 
på kant med en person.  var sektionsleder for , 
og  må - uanset hendes forklaring om, at hun ikke var sagsbehandler 
- tage et ansvar.  må huske forkert, når hun siger, at hun ikke har 
haft noget med  at gøre, da  refererede til 

.

Det er muligt, at der er indkommet ansøgninger fra  på e-mail, 
men den normale procedure var, at  modtog ansøgningerne 
fra  vedrørende en kunde fra en server, som  
kunne koble sig på, når  ville sende en ansøgning vedrørende 
en kunde. Der var tale om et lukket serversystem, og  kunne 
vælge at udskrive det tilsendte eller undlade det. Lønsedler og årsopgørelse 
blev modtaget via det lukkede serversystem eller via e-mail. 

De skriftlige ansøgninger kom via det interne beregningssystem og står i syste-
met. Der er imidlertid ikke tale om deciderede ansøgninger, men om oplysnin-
ger om kunden, bilen mv. Når der kom en anmodning i det interne beregnings-
system, ringede en klokke, og  så herefter på, hvilken bil, der 
var tale om, hvad prisen var, og hvad der blev anmodet om. Det fremgik også, 
hvilken forhandler, der havde sendt anmodningen. Man kunne så bede om op-
lysninger fra Motorregisteret vedrørende stelnummeret, første registreringsdato 
og oplysning om kilometertal for så vidt angik biler, der tidligere havde været 
registreret i Danmark eller havde været til toldsyn. Når man havde disse oplys-
ninger, havde man ansøgningen. Man tog afsæt i disse oplysninger og oplys-
ningen om leasingtageren. Vedrørende leasingtageren tjekkede de CPR-registe-
ret og RKI. De sikrede sig på den måde leasingtagerens identitet. Han mener, at 
de har fået alle ansøgninger vedrørende de 9 biler gennem beregningssystemet. 
I beregningssystemet indtastede forhandleren den pris, som forhandleren ville 
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sælge til, og oplyste, at det drejede sig om en 12 måneders leasingaftale. Han 
mener, at samtlige ansøgninger, som er modtaget via beregningssystemet, kan 
findes frem. 

 modtog årsopgørelse i pdf via beregningssystemet eller via e-
mail. Det er hans umiddelbare opfattelse, at det vil være muligt at tilgå de e-
mails, som  har modtaget i sagskomplekset. Han mener ikke, 
at al dokumentation er blevet printet, men han vil mene, at det vil kunne ske.

Foreholdt årsopgørelse for 2018 for , ekstrakten, side 1109, og 
foreholdt, at  i 2018 var 17 år, og at  ifølge årsop-
gørelsen havde en lønindkomst på godt 325.000 kr. og havde betalt underholds-
bidrag til tidligere ægtefælle eller børnebidrag med godt 43.000 kr., har han for-
klaret, at  ikke havde pligt til at foretage kreditvurdering, og at 
de ikke har foretaget en kreditvurdering.  har alene foretaget 
en sandsynlighedsberegning, og sandsynlighedsberegningen har medført, at  

 har indgået en aftale med . 

I  har de tidligere opdaget falsk dokumentation. Det har ikke 
ført til skærpede rutiner. De har altid kontrolleret tingene, og i nogle sager har 
de foretaget en ekstra kontrol og bedt om at få fx kontoudskrifter. Det var et led 
i den normale kontrol at tjekke underskriften. De måtte ikke kontakte arbejdsgi-
vere.

 lagde leasingaftalen, leverance- og modtagelseserklæringer i 
systemet til  Leasingaftalen, leverance- og modtagelseserklæ-
ringer kom herefter r r med underskrifter og dokumentation i form af regi-
streringsbevis og legitimation for leasingtagerens identitet, hvis  

 ikke allerede havde fået det ved ansøgningen. Det kunne ske, at  
 først modtog legitimationen for leasingtagerens identitet, når kon-

trakten var underskrevet.  

 indsendte samtidig med anmodningen oplysning om telefon-
nummer og e-mailadresse, og det var normalt, at  da oplyste sit 
eget telefonnummer og sin egen e-mailadresse. Det var der ingen kontrol med. 

Hvis en anmodning blev aktuel, modtog  oplysning om lea-
singtagerens e-mailadresse, telefonnummer og bankoplysninger. Så længe bilen 
ikke var leveret, var det forhandlerens kunde.       

De underskrevne kontakter blev lagt til afhørte, hvis han var der. 

Proceduren var således, at der var én medarbejder, der sendte kontrakterne ud 
– det var  eller  – og forhandleren indhentede 
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herefter underskrifter og sørgede for registrering af bilen. En anden medarbej-
der hos  der var ansat i administationsafdelingen, modtog den 
underskrevne kontrakt mv og foretog registrering i et internt system, og en 
tredje medarbejder, som var ansat i administrationsafdelingen, foretog afreg-
ning. Det var vigtigt, at der var flere øjne på hver sag. 

Han kan ikke se, hvem der har modtaget de underskrevne kontrakter vedrø-
rende de ni biler; der kan være tale om forskellige personer. 

Foreholdt, at  har forklaret, at kontrakten skulle lægges til afhørte, 
når kontrakten kom r r i underskrevet stand, har afhørte forklaret, at han 
ikke ved, om han har set alle underskrevne kontrakter. Når en kontrakt blev 
modtaget i underskrevet stand, blev sagen lagt til afregning. Det var ikke altid 
afhørte, der godkendte afregninger.

Administrationen foretog kontrol af underskrifter i forbindelse med, at der blev 
foretaget indtastning i systemet. Han mener ikke, at der vedrørende de 9 sager 
har været grund til at råbe vagt i gevær med hensyn til underskrifterne.  

Han kan ikke svare på, om og i hvilke sager den første ordinære ydelse måtte 
være blevet betalt. Der er i alle sager i Tryg og  komplekset an-
lagt sag mod leasingtagerne vedrørende 12 måneders leasingydelser. 

Set i forhold til massen og den korte forsinkelse med betalingen gav det ikke 
anledning til mistanke, at ,  

 og  ikke betalte december ydelsen. 

 har, som det ses ekstrakten, side 992, vurderet bilen til 
83.000 kr. inklusive moms. Han mener ikke, at der var betalt registreringsafgift. 
Han ved ikke, hvorfor  har foretaget en vurdering inklu-
sive moms. Det er korrekt, at salgsprisen for bilen i s faktura, 
ekstrakten, side 996, er 135.000 kr. ex moms.  accepterede en 
forskel i værdiansættelsen på 52.000 kr. Der var fri prissætning, og de 52.000 kr. 
skal også ses i forhold til, at køretøjet skal hjemtages, at der var en forhandlera-
vance, og at der muligvis skulle foretages nogle reparationer. Han kan ikke fo-
restille sig, at der er e-mailkorrespondance herom.  vurderede 
køretøjerne til afgangspris.  

Foreholdt, at søgningen på www.mobile.de, ekstrakten, side 992, er foretaget 
den 3. december 2019, og at det er samme dag, at kunden har skrevet under og 
bilen er udleveret, har afhørte forklaret, at det sagtens kan forekomme; det be-
høver ikke tage mange minutter. 
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Foreholdt, at  på udskriften fra www.mobile.de, ekstrak-
ten, side 1120, har skrevet vurdering ”ny 149.000 kr.”, at søgningen er foretaget 
den 3. december 2019, og at bilen ifølge modtagelseserklæring, ekstrakten, side 
1118, skulle være udleveret til  samme dag, har afhørte forklaret, 
at han ikke tillægger det betydning, at modtagelseserklæringen er underskrevet 
samme dag. Det er helt almindeligt, at forhandleren får kunden til at underskri-
ve alle tre dokumenter, herunder modtagelseserklæringen, på én gang, og at 
kunden således underskriver modtagelseserklæringen uden at have fået bilen.  

Når det i fakturaen fra  ekstrakten, side 1125, fremgår, at bilens 
pris er 212.250 kr., må det skyldes, at prisen indeholder hjemtagelsesomkostnin-
ger fra Tyskland, eventuelle reparationer og avance. 

Det var kutyme, at der blev foretaget modregning med den ekstraordinære lea-
singafgift. Når han i e-mailen af 27. december 2019 til  ekstrak-
ten, side 397, bad  om dokumentation for betaling af den ek-
straordinære leasingafgift skyldtes det, at han fornemmede, at der var noget ul-
dent ved det. Formålet med e-mailen var at få en reaktion fra  
men det fik han ikke.  konstaterede ikke da, at dokumentatio-
nen var falsk i de andre sager, men efter den 27. december 2019 undrede de sig 
over forskellige ting. 

 konstaterede ikke falske dokumenter i sagen vedrørende  
, før afhørte foretog anmeldelse til Tryg, fordi bilen var bort-

kommet. 

Da afhørte i september 2020 havde et møde med konsulent , vidste 
afhørte ikke, at der var falske dokumenter i alle 9 sager.  og afhørte 
gennemgik alle sager, og hvis der mangler noget i nogle af sagerne, skyldes det, 
at  ikke har vurderet, at det var vigtigt.  

Da afhørte skrev e-mailen af 21. januar 2020 til Københavns Politi vedrørende 
, ekstrakten, side 1069, vidste han kun, at han havde mod-

taget falske lønsedler fra hende. 

Foreholdt afhørtes brev af 24. marts 2020 til s advokat har han 
forklaret, at han på daværende tidspunkt vidste, at  i hvert 
fald havde fået falske lønsedler, men at han ikke da vidste, om der var andet, 
der var falsk. Han orienterede ikke Tryg herom.   

Afhørte lagde vægt på toldsynsdokumenter som bevis for bilernes eksistens. 
Det var ikke afhørtes opfattelse, at toldsynshallerne havde været involveret i 
svindel, og han burde derfor have formuleret sig anderledes i sin e-mail af 19. 
maj 2020, ekstrakten, side 1140.
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 har i ingen af retssagerne mod leasingtagerne oplyst, at Tryg 
mener, at værdien af bilerne er væsentlig mindre. 

Parternes synspunkter
 A/S har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med 

sit påstandsdokument, hvori det er anført:

”Anbringender
 Ad sagerne generelt 
F-deklaration træder i kraft, når den er elektronisk ekspederet af 
leasinggiver, jf. F-deklarationsvilkår 4a.
 
I alle sagerne har leasingtagerne tegnet kaskoforsikring.
 
F-Deklarationsdækning ophører 6 dage efter leasinggiver har mod-
taget forsikringsselskabets meddelelse om, at det ikke ønsker at 
overtage kaskoforsikringen, en sådan meddelelse skal fremsendes 
senest 4 uger efter, at forsikringsselskabets hovedkontor har modta-
get deklarationen, jf. F-deklaration vilkår 5c.
 
Overskrides fristen på 4 uger, dækker forsikringsselskabet i 26 uger 
efter at det har meddelt leasingselskabet, at forsikringen ikke vil 
blive antaget, jf. vilkårene 5b.
 
Tryg har i ingen af sagerne inden 4-ugers fristen meddelt at det ik-
ke ønsker at overtage forsikringen og har dermed accepteret hæftel-
sen overfor  som leasinggiver i henhold til F-deklarationen og 
dette gælder selvom leasingtagernes/forsikringstagernes ret til er-
statning helt eller delvist er bortfaldet, jf. vilkårene 1b.

F-deklarationen sikrer leasinggiver fyldestgørelse i de situationer, 
der fremgår af deklarationsvilkårene pkt. 1. Vilkårene giver lea-
singgiver bedre rettigheder end leasingtageren har som forsikrings-
tager efter kaskoforsikringen og forsikringsaftaleloven, jf. vilkårene 
1a og b.
 
Deklarationen dækker f.eks. leasinggiver ved skader hvor forsik-
ringstagers ret til dækning er bortfaldet uanset årsagen jf. vilkårene 
1b, ved skader som ikke er anmeldt af forsikringstageren forinden 
leasinggivers overtagelse af køretøjet jf. vilkårene 1c, ved beslag-
læggelse af køretøjet, jf. jf. vilkårene 1e og ved bortkomst af køretø-
jet, jf. vilkårene 1f og g og der kan kun gøres selvrisiko gældende 
ved konfiskation og bortkomst, jf. 4e og 4f.
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Forsikringsaftaleloven gælder ikke for F-deklarationer, medmindre 
det er angivet i vilkårene, jf. vilkårene 2b og 3a.
 
Forsikringsselskabet har bevisbyrden for de forhold det påberåber 
som årsag til, at leasinggiver ikke skal fyldestgøres, f.eks. at det me-
ner at leasinggiver på tidspunktet for den elektroniske ekspedition 
af deklarationen skulle have været i ond tro om leasingaftalens 
ugyldighed eller andre forhold, der skulle kunne begrunde at lea-
singgiver ikke skulle være berettiget til dækning. De forsikringsret-
lige principper om at det er forsikringstageren, der har bevisbyrden 
ved tvivl, gælder ikke ved F-deklarationer, det er forsikringsselska-
bet der har bevisbyrden.
… 

Juridisk gælder, at 
- Forsikringen tegnet af leasingtageren er en aftale, der skal accepte-
res af forsikringsselskabet, hvor forsikringstagerens rettigheder i 
forhold til forsikringsselskabet reguleres af Forsikringsaftaleloven 
og aftaleretlige principper. 
- F-deklarationen er en fordring der indgås ved leasinggivers elek-
troniske ekspedition/denuntiation overfor forsikringsselskabet, 
hvor leasinggivers rettigheder i forhold til forsikringsselskabet re-
guleres efter F-deklarationsvilkårene og tingsretlige principper. 

Forsikringen er mellem leasingtageren og forsikringsselskabet en 
gensidigt bebyrdende kontrakt.
 
F-deklarationen er en fordringsret og ikke en gensidigt bebyrdende 
kontrakt. Leasinggiver og forsikringsselskabet er ikke kontraktpar-
ter. F-deklarationen giver leasinggiver med den elektroniske ekspe-
dition en fordringsret mod forsikringsselskab i den tegnede forsik-
ring, der hverken kan eller skal accepteres af forsikringsselskabet, 
jf. vilkårene 4a. F-deklarationen træder i kraft ved leasinggivers 
elektroniske ekspedition, det vil sige ved en denunciation, hvorved 
leasinggiver opnår rettigheder i den tegnede forsikring, der er 
bedre end leasingtagerens, og opnår de rettigheder der fremgår af 
deklarationsvilkårene.

Leasinggiver anmelder med denunciationen en fordring overfor 
forsikringsselskabet blandt andet i provenuet fra den tegnede ka-
skoforsikring og i de bedre rettigheder der fremgår af deklarations-
vilkårene. Forsikringsselskabet kan ikke med frigørende virkning 
betale til leasingtageren. Med denunciationen giver F-deklarationen 
leasinggiver særlige rettigheder i forhold til forsikringsselskabet, 
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forsikringsselskabet har f.eks. risikoen for svigt hos leasingtageren, 
herunder for ugyldighed, jf. vilkårene pkt. 1b.
 

 A/S er enig I, at der i forholdet mellem leasinggi-
ver og forsikringsselskabet ved den normale afvikling af en F-de-
klaration, som i andre retsforhold, gælder en vis loyalitetspligt, 
men at henvise til at der skulle gælde en egentligt obligationsretlig 
loyalitetsforpligtigelse er noget vrøvl.
 
De obligationsretlige principper gælder ikke i forholdet mellem  

 og Tryg om s fordringer i henhold til F-deklarationen mod 
Tryg.
 
F-deklarationsvilkår pkt. 2b opstiller den eneste betingelse, hvoref-
ter et forsikringsselskab kan fritages for hæftelse. Forsikringsselska-
bet kan som debitor kun fritages for dækning i tilfælde hvor lea-
singgiver som kreditor er i ond tro for så vidt det reelle ejer/bruger-
forhold, jf. registreringsbekendtgørelsens § 7, stk. 3. Forsikringssel-
skabet har dog her bevisbyrden for at leasinggiver var i ond tro om 
det reelle ejer/brugsforhold.
 
I trepartsforhold om F-deklarationer har bilforhandlerens eventu-
elle onde tro ingen indvirkning på senere leasinggivers rettigheder. 
Jf. bemærkninger til vilkår for F-deklaration, 2006, side 16. (Dette er 
et generelt gældende loyalitetsprincip og er gældende for ).
 
Er der problemer med retsgrundlaget, er forsikringsselskabet for-
pligtet i henhold til deklarationsvilkårene, hvis der er noteret en de-
klaration i et køretøj, selvom det måtte bero på en fejl fra forsik-
ringsselskabets side. Det har ikke betydning, at leasingkontrakten 
måtte være ugyldig. Jf. bemærkninger til vilkår for F-deklaration, 
2006, side 3, pkt. 2.1.1 og 2010, side 16, pkt. 2. (Dette er et for F-de-
klaration konkret gældende loyalitetsprincip og er gældende for 
Tryg).
 
Det er kun når forsikringsselskabet kan godtgøre at leasinggiver 
var eller burde være vidende om en ugyldighedsgrund ved dekla-
rationens elektroniske ekspedition, at det kan nægte dækning. Jf. 
bemærkninger til vilkår for F-deklaration 2010, side 16, pkt. 2.
 
Det gøres gældende og lad det være slået fast,  var som lea-
singgiver i god tro om at alle leasingaftaler var gyldige ved den 
elektroniske ekspedition af F-deklarationerne og  har ikke 
handlet uagtsomt. Det var først den 27.12.2019 at direktør -
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 konstaterede en mulig uregelmæssighed og straks rea-
gerede ved at hæve samarbejdet med forhandleren -

. Indtil den 27.12.2019 havde  ingen mistanke om ure-
gelmæssigheder og opfattede alle leasingaftalerne som normale. 
(Hermed opfyldte  sin pligt til at reagere, efter et generelt gæl-
dende loyalitetsprincip).
 
Tryg har ikke godtgjort viden, ond tro eller uagtsomhed hos  
på tidspunkterne for F-deklarationernes elektroniske ekspedition 
om de ugyldighedsgrunde det påberåber som grundlag for ikke at 
hæfte overfor . Tryg kan derfor ikke, for at blive frigjort for sin 
hæftelse i forhold til  som leasinggiver, påberåbe hverken 
svage eller stærke ugyldighedsgrunde, ikke at have modtaget det 
aftalte vederlag eller andre indsigelser fra retsforholdet om forsik-
ringen, som der er tegnet hos Tryg. Dette er fastslået i sagerne mel-
lem  og  både af Retten i Sønderborg i dom af 
28.03.2022 og af Vestre Landsret i dom af 09.11.2022. Jf. i øvrigt 
principperne i GBL §§ 15, 17 og 27, hvor de særlige regler der hen-
vises til i § 27 er F-deklarationsvilkårene.
 
Dette gælder uanset forhandleren  har bistået 
leasingtagerne og kan anses at have handlet svigagtigt eller falsk. 
Den svig eller falsk Tryg påstår, der er foregået hos -

 som bilforhandler herunder organiseret svindel, er rets-
forholdet mellem Tryg og  uvedkommende. Tryg kan ikke 
nægte dækning til  med henvisning til ’ 
svig, falsk og trussel om voldelig tvang i forbindelse med leasingaf-
talernes og forsikringsaftalernes indgåelse. 

Trygs sagsfremstilling omkring indgåelsen af leasingaftalerne kan 
ikke være rigtigt. Tryg har ikke løftet sine bevisbyrder for at  
ikke skal dækkes i henhold til F-deklarationsvilkårene.  har i 
sagerne om leasingaftalerne og ved ekspeditionen af deklaratio-
nerne været i god tro om eventuelle uregelmæssigheder.  har 
ikke ignoreret og slet ikke bevidst ignoreret åbenlyse forhold hvad 
angår leasingtagernes forhold og de om dem givne oplysninger.
 
Dette er fastslået i sagerne mellem  og  både af 
Retten i Sønderborg i dom af 28.03.2022 og af Vestre Landsret i 
dom af 09.11.2022.
 
Det er derfor overflødigt og unødvendig trætte, at Tryg i disse sa-
ger for Retten i Glostrup fastholder sine anbringender om at Tryg 
ikke er bundet af panthaverdeklarationer, fordi leasingaftalerne er 
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ugyldige til trods for, at  A/S, som leasinggiver 
var i god tro om deres gyldighed ved ekspeditionen af F-deklara-
tionerne. Det er Tryg som forsikringsselskab, der har risikoen for 
ugyldighed og bevisbyrden for leasinggivers onde tro om ugyldig-
hed.
 
Det gøres gældende, at leasingaftalerne er gyldige, medmindre an-
det er dokumenteret, og at  var i god tro om leasingaftalernes 
gyldighed i perioden indtil den 27.12.2019. De mod leasingtagerne 
afsagte domme er bestemt ikke en nullitet, som det blev gjort gæl-
dende af forsikringsselskabet i -sagerne. Dommene er bin-
dende for leasingtagerne.
 
Det gøres gældende, at Tryg hæfter i henhold til F-deklarationerne 
uanset leasingaftalerne måtte være ugyldige.
 
Det gøres gældende, at  reagerede loyalt i overensstemmelse 
med sine pligter i henhold til F-deklarationen ved straks at ophæve 
samarbejdet med  den 27.12.2019, hvor  
blev opmærksom på at der kunne være uregelmæssigheder med 
leasingaftalerne indgået af .
 
Det gøres gældende, at leasingtagerne har underskrevet leasingaf-
talerne, og at deres underskrifter er ægte og det bestrides som udo-
kumenteret, at leasingtagernes underskrifter skulle være falske, når 
andet ikke er fastslået ved dom.
 
Det gøres gældende, at bilerne er leveret til leasingtagerne med de-
res underskrifter på leasingaftalerne og leveranceerklæringerne 
uanset eventuelle uoverensstemmelser på dokumenternes daterin-
ger. Det bestrides, at Tryg har løftet sin bevisbyrde om andet.
 
Det gøres gældende, at  ved kontraktindgåelsen hverken var 
eller kan anses at have været i ond tro om realiteten i brugerforhol-
det til bilerne, at Tryg ikke har løftet sin bevisbyrde om andet og at 
Tryg derfor ikke er frigjort for dækning i henhold til vilkår for F-de-
klaration pkt. 2b.
 
Det bestrides, at  har handlet uagtsomt i forbindelse med be-
handlingen af leasing-aftalerne, behandlingen af leasingtagerne og 
behandlingen af bilerne. Det bestrides, at Tryg har løftet sine bevis-
byrder herom.
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Det gøres gældende, at  som leasinggiver ikke har haft pligt til 
at kreditvurdere leasingtagerne og at  A/S har 
handlet indenfor det skøn  som leasinggiver må tillægges ved 
indgåelse af leasingaftaler, jf. U.2022.54Ø.
 
Det gøres gældende, at bilerne med de foretagne toldsyn og regi-
streringssyn har eksisteret. Hvem skal man ellers have tillid til, hvis 
ikke det skulle være til færdselsstyrelsens autoriserede synsvirk-
somheder. Trygs udsagn om at det er almindeligt kendt, at der for-
går svindel hos synsvirksomheder og at bilerne ikke har været gen-
nem forskriftsmæssigt toldsyn og registreringssyn, bestrides som 
udokumenteret.

Det gøres gældende, at forløbet omkring anmeldelserne af sagernes 
F-deklarations krav ikke har betydning for s krav mod Tryg.
 
Leasingaftaler er ikke omfattet af kreditaftalelovens kap. 10 om lø-
søre solgt med ejendomsforbehold, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 5. Der 
findes ikke et krav om betaling af en ekstraordinær ydelse på 20 % 
som betingelse for leasingaftalers gyldighed. Leasingaftaler er ikke 
reguleret ved lov, de afhænger af aftalen.
 
Principperne om biler solgt på ikke gyldigt ejendomsforbehold, 
fordi der dokumenterbart ikke er udbetalt 20 % af købesummen, i 
Østre Landsrets domme af 11. juni 2013 (21 afd., nr. B-2135-12) og 
FED2012.127Ø kan ikke anvendes i nærværende sager.
 
Det gøres gældende, at  med  fakturaer og 

’s betalinger af fakturaerne blev ejer af bilerne. -
 har endda i en tvist med  fastholdt at bilerne er over-

draget til . Der er derfor ikke tvivl om at  blev ejer af bi-
lerne i overensstemmelse med de udstedte registreringsattester 
m.m.
 
Det bestrides, at  på leasingtidspunkterne skulle have haft 
kendskab til, at der skulle have været pillet ved bilernes kilometer-
tal. Det gøres gældende, at  på leasingtidspunkterne har kun-
net henholde sig til  fakturaer, leasingafta-
lerne og synsrapporterne. Det bestrides, at bilernes kilometertal på 
leasingtidspunkterne var højere end oplyst i leasingaftalerne.
 
Det gøres gældende, at  har opfyldt sin tabsbegrænsningspligt 
ved at anmelde sit krav i  under konkurs, som 
af kurator i § 125 redegørelsen vurderes at være uden værdier (Bi-
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lag 25) og Tryg kan med henvisning hertil ikke nægte -
 A/S dækning i henhold til de anmeldte F-deklarationer.

 
Det gøres gældende, at  har gjort hvad det er juridisk muligt at 
søge sine tilgodehavende inddrevet hos leasingtagerne, at  her-
med har opfyldt sin tabsbegrænsningspligt og at Trygs ansvar ikke 
kan begrænses jf. F-deklarationsvilkår pkt. 2a. Det er kun hos lea-
singtagerne, at  har pligt til at inddrive tilgodehavender, jf. F-
deklarationsvilkår pkt. 2a.
 
Det gøres gældende, at Tryg har anerkendt og tiltrådt, at ville dæk-
ke inddrivelsesomkostningerne, jf. deklarationsvilkårene pkt. 4d, 
ved at bestride leasingaftalernes gyldighed og opfordret til doku-
mentation af at leasingaftalerne er søgt inddrevet hos leasingta-
gerne med anbringendet, at  er forpligtet til at dokumentere at 
der er gjort forsøg på inddrivelse hos de enkelte leasingtagere. Tryg 
har stillet krav om at  inddriver sit tilgodehavende hos leasing-
tagerne og hæfter dermed for omkostningerne.
 

 har opnået dom over syv leasingtagere. Fem domme er ende-
lige og to domme er anket til Østre Landsret.  fører derudover 
sag mod de to sidste leasingtagere.
 
De leasingtagere, hvorover der er afsagt endelig dom, har alle afgi-
vet insolvenserklæring, bortset fra én, som er ubekendt på adressen 
og antagelig er forsvundet til udlandet.
 
En sag venter på hovedforhandling ved Retten i Glostrup.
 
En sag er udskudt på grund af strafferetlige undersøgelser mod lea-
singtageren.
 
Når  fører sager mod leasingtagerne, er det i væsentligt om-
fang er Trygs skyld.  har ikke haft noget valg med Trygs pro-
vokationener om, at  skal inddrive dets krav hos leasingta-
gerne før der kan opnås dækning i henhold til F-deklarationerne.
 
Det gøres gældende, at bilerne har været gennem forskriftsmæssigt 
toldsyn og registreringssyn og at bilerne eksisterede på tidspunktet 
for synet og indregistreringen og dermed på leasingtidspunktet, le-
verancetidspunktet, tidspunktet for den elektroniske ekspedition af 
F-deklarationerne og på tidspunkterne for F-deklarationernes 
ikrafttræden.
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Det gøres gældende, at 6 af bilerne er stjålet, hvilket må antages at 
være sket på tidspunkterne, hvor bilerne er afregistreret af tredje-
mand, og at  er dækningsberettiget for tyverierne, det vil sige 
for skadestilfælde under de tegnede Kaskoforsikringer jf. vilkårene 
pkt. 1a og 1b samt at dækningen er uden fradrag af selvrisiko, jf. 
vilkårene 5e.
 
Det gøres gældende, at dækning i henhold til vilkårene 1a sker ved 
at leasinggiver indtræder i leasingtagerens rettigheder i henhold til 
kaskoforsikringen ex-tunc fra indregistreringstidspunktet, uanset 
F-deklarationens ikrafttrædelsestidspunkt og uanset leasingtageren 
ville være uberettiget til dækning, jf. vilkårene 1b.
 
Alene det at de 6 biler er afregistreret af ukendt tredjemand doku-
menterer, at der er sket tyveri udført af tredjemand. Ved bortkomst 
er det ikke naturligt at afregistrere biler.
 
Det gøres gældende, hvis ikke der er tale om tyveri dækket af de-
klarationsvilkår 1a og 1b, at de 6 biler er bortkommet, idet bilerne 
ikke findes i Danmark, hvor de er indregistreret, eller på en af lea-
singgiver kendt adresse i udlandet, og idet bilerne af leasinggiver 
er meldt stjålet til politiet og ikke genfundet 6 måneder efter tyveri-
anmeldelsen. Jf. herom vilkårene 1f og 1g.
 
Det gøres gældende, at den eneste betingelse for dækning i henhold 
til deklarationsvilkår 1f og 1g er, at der er tegnet kaskoforsikring 
(Det er forskelligt fra om en kaskoforsikring er accepteret eller ikke 
overtaget jf. vilkårene § 5c). Dækning ved bortkomst følger derfor 
kaskoforsikringen, hvilket betyder at der er dækning ex-tunc fra in-
dregistreringstidspunktet, uanset hvornår F-deklarationen er elek-
tronisk ekspederet af leasinggiver i overensstemmelse med vilkå-
rene 4a.
 
Det gøres gældende, at  på tidspunkterne for den elektroniske 
ekspedition af F-deklarationerne på deres ikrafttrædelsestidspunk-
ter var ejer af bilerne og i god tro om at de hverken var stjålet eller 
bortkommet og at Tryg derfor er forpligtet til at dække  for 
dets deklarationskrav.
 
Det bestrides, at bilerne kan anses for stjålet eller bortkommet før 
efter den digitale ekspedition af F-deklarationerne.
 
Det gøres gældende, at det er Trygs risiko, hvis bilerne må anses 
for stjålet eller bortkommet før ekspeditionen af F-deklarationerne 
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med Trygs undladelse af at afvise ’s notering af F-deklaratio-
nerne på bilerne og fordi betingelsen for hæftelsen kun er, at der er 
tegnet kaskoforsikring på bilerne, som har virkning fra bilernes in-
dregistrering.
 
Det gøres gældende, at Tryg hæfter uanset bilerne er stjålet eller 
bortkommet før, F-deklarationerne er ekspederet af leasinggiver, og 
at det er uden betydning for hæftelsen at leasinggiver ikke kan be-
vise, at bilerne er bortkommet efter den elektroniske ekspedition af 
F-deklarationerne.
 
Det gøres gældende, at det er Tryg, der har bevisbyrden for om bi-
lerne er stjålet eller bortkommet før leasinggivers elektroniske eks-
pedition af deklarationerne.
 
6 biler er stjålet i forbindelse med at de af ukendt tredjemand er ble-
vet afregistreret. 3 af bilerne er kort efter at de er stjålet sporet i ud-
landet uden at man har kunnet få fat i dem.
 
En bil er fundet i Ungarn. Denne har myndighederne ikke villet ud-
levere til  til trods for anmodning om udlevering. Det gøres 
gældende, at  har gjort hvad der er tilstrækkeligt for at hjem-
tage bilen og derfor har krav på dækning fra Tryg vedrørende 
denne bil.
 
En bil er sporet til Rumænien uden at være på en kendt adresse,  

 kender ikke dens skæbne. Det gøres gældende, at  har gjort 
hvad der er tilstrækkeligt for at hjemtage bilen og derfor har krav 
på dækning fra Tryg vedrørende denne bil.

En bil er af Tryg sporet til Beograd i Serbien og er af Tryg set til salg 
på et par annoncer i Litauen. Bilens skæbne kendes ikke og er ikke 
fundet på en kendt adresse i udlandet. Det gøres gældende, at  
har gjort hvad der er tilstrækkeligt for at hjemtage bilen og derfor 
har krav på dækning fra Tryg vedrørende denne bil.
 
Det gøres gældende, at de to brændte biler er dækket som ska-
destilfælde under de tegnede kaskoforsikringer jf. deklarationsvil-
kår 1a og 1b og at dækningen er uden fradrag af selvrisiko, jf. de-
klarationsvilkår 4e.
 
Det gøres gældende, at samtlige skader på den af  
A/S overtagne bil, som er opstået forinden overtagelsen, skal dæk-
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kes af Tryg efter deklarationsvilkår 1c og at dækningen er uden 
fradrag af selvrisiko, jf. deklarationsvilkår 4e.
 
Forsikringsaftaleloven gælder ikke for F-deklarationer.
 
Det bestrides derfor, at FAL § 35 i forhold til F-deklarationer er re-
levant og om bilerne for forsikringstagerne ikke udgør en lovlig in-
teresse, der kan være genstand for forsikring. Forsikringstagernes 
interesse på dækning grunder sig i at kunne opnå dækning for krav 
fra leasinggiveren i medfør af leasingkontrakten ved bilens under-
gang. Det er derfor ikke relevant at tage stilling til om leasinggiver 
eller leasingtageren er ejer af bilen og dermed om den eksisterede 
ved forsikringens tegning. Jf. Forsikringsankenævnets sager 90514 
af 2.8.2017 og 94469 af 10.6.2020.
 
Det bestrides, som udokumenteret at de leasede biler var såkaldte 
klonede biler med falsk stelnummer. Bilerne eksisterede beviseligt 
ved de foretagne toldsyn og registreringssyn. Der er intet mistæn-
keligt ved de udførte syn. Tryg har bevisbyrden for at er såkaldte 
klonede biler.
 
Det bestrides, at dækning til  A/S kan begrænses 
efter princippet i FAL § 39.
 
Ad renter: Renter med 2% pr. påbegyndt måned kræves i overens-
stemmelse med leasingkontrakten (F-deklaration pkt. 3b).
 
Ad de konkrete sager 
BS-40199/2020-GLO

Ved leasingaftale af 28.10.2019 leaser , som 
leasingtager af , som leasinggiver ved finansiel leasing, bilen en 
Mercedes-Benz C-Klasse 200D st.car reg.nr.  stel nr. 

. 
…

Det gøres gældende, at  har opfyldt sin tabsbegrænsningspligt, 
ved at  har anlagt sag mod , jf. F-deklaration pkt. 2 a.
… 

 har hermed gjort hvad det er juridisk muligt at søge sine tilgo-
dehavende inddrevet hos leasingtager,  har hermed opfyldt sin 
tabsbegrænsningspligt og Trygs ansvar for s deklarationskrav 
kan ikke begrænses efter F-deklarationsvilkår pkt. 2a.
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Tryg hæfter i henhold til F-deklarationen uanset dommen måtte 
blive stadfæstet eller leasingtager måtte blive frifundet.
 

s krav på dækning af opbevaringsomkostningerne støttes på F-
deklaration. Bilen er efter dækning Trygs ejendom og  har af-
holdt omkostningerne for Tryg,  har krav på dækning af om-
kostningerne for opbevaring som et regreskrav efter almindelige 
formueretlige regler (Bilag 11).
 
Trygs værdiopgørelse af bilen kan ikke tiltrædes,  fastsætter 
værdien på skadestidspunktet efter oplysninger om bilen og af-
holdte omkostninger.
…

Ved brand, der dækkes efter deklarationsvilkår pkt. 1a og 1b, skal 
der ikke fratrækkes selvrisiko jf. vilkårene pkt. 4 e.
 
BS-40347/2020-GLO

Ved leasingaftale af 08.11.2019 leaser , som 
leasingtager af  A/S, som leasinggiver ved finan-
siel leasing, bilen en Mercedes-Benz E-Klasse 200 D reg.nr. 

 stel nr. . 

…

Det gøres gældende, at bilen blev stjålet den 03.12.2019 i forbin-
delse med ukendt tredjemands afregistrering af bilen. Ved bort-
komst afregistreres en bil ikke af tredjemand. 

 havde ikke på leasingtidspunktet kendskab til svig begået af 
forhandleren  omkring leasingtageren  

 indgåelse af leasingkontrakten og underskrift på 
leverancegodkendelsen.  var i god tro om kontrakten og for-
holdene omkring dens indgåelse.
 

 manglende dokumentation af kørekort gør ikke leasing-
kontrakten ugyldig, det er ikke usædvanligt at kørekort dokumen-
teres. Hans pas er ægte.
 
Det bestrides, at  ved sin kontrol af  skatte- og lønop-
lysninger (Bilag 17) burde have fattet mistanke til uregelmæssighe-
der.
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Det bestrides, at afvigende detaljer i  årsopgørelse er af en 
karakter, at de umiddelbar skulle opdages af  ved kreditvurde-
ringen og at  skulle undersøge hans arbejdsgivers hjemmeside, 
når der ikke er anledning til mistanke uregelmæssigheder.
 
At  ikke har villet anmelde sagen som ID-tyveri til politiet 
må dokumentere, at leasingkontrakten er gyldig.
 
Det gøres gældende, at  har handlet forsvarligt i forbindelse 
med kreditbehandling af  og behandlingen af bilen og at 
Tryg er forpligtet til at dække i overensstemmelse med den an-
meldte F-deklaration til den tegnede forsikring.
 
Det gøres gældende, at  har opfyldt sin tabsbegrænsningspligt, 
ved at  har anlagt sag mod , jf. F-deklaration pkt. 2 a.
… 

 har hermed gjort hvad det er juridisk muligt at søge sine tilgo-
dehavende inddrevet hos leasingtager,  har hermed opfyldt sin 
tabsbegrænsningspligt og Trygs ansvar for s deklarationskrav 
kan ikke begrænses jf. F-deklarationsvilkår pkt. 2a.
 
Det bestrides, at der skulle være pillet ved bilens kilometertal. Bilen 
er af  aflæst til 69.000 km. og leasingkontrakten 
angiver 73.800 km.
 
Trygs værdiopgørelse af bilen kan ikke tiltrædes.  fastsætter 
markedsværdien på skadestidspunktet efter oplysninger om bilen 
(Bilag 11). 
…

Skader ved tyveri dækkes efter deklarationsvilkår pkt. 1a og 1b, der 
skal ikke fratrækkes selvrisiko jf. Deklarationsvilkår pkt. 4 e. Subsi-
diært skal der ske dækning som bortkomst i henhold til vilkårene 
1f eller 1g.
 
BS-40536/2020-GLO
 
Ved leasingaftale af 26.11.2019 leaser , 
som leasingtager af  A/S, som leasinggiver ved fi-
nansiel leasing, bilen en Mercedes-Benz C200 reg.nr.  stel 
nr.  (Bilag 1).
…
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 havde ikke på leasingtidspunktet kendskab til svig begået af 
forhandleren  omkring leasingtageren,  

’s indgåelse af leasingkontrakten og under-
skrift på leverancegodkendelsen.  var i god tro om kontrakten 
og forholdene omkring dens indgåelse.
 
Det er uden betydning for Trygs hæftelse i henhold til F-deklara-
tion at bilen er afmeldt samme dag som  elektronisk ekspede-
rede F-deklarationen elektronisk (Bilagene 2 og 4).  var i god 
tro om tyveriet eller bortkomsten af bilen ved den elektroniske eks-
pedition af F-deklarationen.
 
Det bestrides, at  ved sin kontrol af  skatte- og lønoplys-
ninger (Bilag 10) burde have fattet mistanke til uregelmæssigheder.
 
Det bestrides, at manglende angivelse af lønsystem på  løn-
sedler er af en karakter, at de umiddelbar skulle opdages af  
ved kreditvurderingen, når der ikke er anledning til mistanke om 
uregelmæssigheder.

At  først anmeldt tyveriet af hans ID den 10. marts 2020 til 
trods for hans udsagn om at han skulle have mistet sin pung inde-
holdende sundhedskort, NemID, kørekort og pas efter den 25. 
november 2019 og at han i den mellemliggende periode blev op-
mærksom på at hans identitet var misbrugt, gør at man kan 
mistænke  for meddelagtig ved indgåelse af leasingkontrakten.
 

 underskrifter på passet (Bilag 10 og G), leasingkontrakten 
(Bilag 1) og Leverancegodkendelsen (Bilag F) er ens. Der er ingen 
konstaterbare og tydelige forskelle i underskrifterne. Det bestrides, 
at  ved sin kontrol burde have fattet mistanke om forskelle i 
underskrifterne.
 
Det gøres gældende, at  var i god tro om leasingkontraktens 
eventuelle ugyldighed.
 
Under alle omstændigheder gøres det gældende, at  har hand-
let forsvarligt i forbindelse med kreditbehandling af  og be-
handlingen af bilen og at Tryg er forpligtet til at dække i overens-
stemmelse med den anmeldte F-deklaration til den tegnede forsik-
ring uanset leasingkontrakten måtte være ugyldig.
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Det bestrides, at  var eller burde være i ond tro om realiteten i 
brugerforholdet til bilen og at Tryg skulle være frigjort for dækning 
i henhold til vilkår for F-deklaration pkt. 2 b.
 
Det gøres gældende, at  har opfyldt sin tabsbegrænsningspligt, 
ved at  har anlagt sag mod , jf. F-deklaration pkt. 2 a.
… 

 har hermed gjort hvad det er juridisk muligt at søge sine tilgo-
dehavende inddrevet hos leasingtager,  har hermed opfyldt sin 
tabsbegrænsningspligt og Trygs ansvar for s deklarationskrav 
kan ikke begrænses jf. F-deklarationsvilkår pkt. 2 a.
 
Tryg hæfter i henhold til F-deklarationen uanset dommen måtte 
blive stadfæstet eller han måtte blive frifundet.
 
Den leasede bil er efterfølgende fundet i Budapest, Ungarn.  
har anmodet om at få bilen udleveret og de ungarske myndigheder 
har nægtet at udlevere bilen til  og udleveret bilen til den un-
garske køber (bilag 27 og 28).  har hermed reelt været forhin-
dret i at tage bilen tilbage, hvorfor tyveriet, alternativt bortkomsten 
er er dækket under F-deklaration pkt. § 1 a og 1 f.

Trygs værdiopgørelse af bilen kan ikke tiltrædes.  fastsætter bi-
lens markedsværdi på skadestidspunktet efter oplysninger om bi-
len (Bilag 11). 
…

Der skal ved tyveri ske dækning af skader efter deklarationsvilkår 
pkt. 1 a og 1 b, der skal ikke fratrækkes selvrisiko jf. deklarations-
vilkår pkt. 4e.
 
BS-40557/2020-GLO
 
Ved leasingaftale af 16.12.2019 leaser , 
som leasingtager af  A/S, som leasinggiver ved fi-
nansiel leasing, bilen, en BMW 318 d Sport Line reg.nr.  
stel nr.  (Bilag 1).
… 

Forud for leasingkontraktens indgåelse blev bilen den 26.11.2019 
pålagt en parkeringsafgift (bilag T). Den 03.03.2020 modtager  
fra politiet meddelelse om at bilen er fundet i Rumænien, hvor -

 kører i bilen med prøveplader (Bilag 6). Den 25.05.2020 ta-
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ges bilen i en fartkontrol i Hamburg, Tyskland (Bilag U). Der er så-
ledes flere digitale spor på bilen. Derefter forsvinder den og  
får aldrig fat i bilen, som ikke kan spores og bortkommer. Der er så-
ledes med fremmede personers råden over bilen ikke tvivl om at 
den er stjålet og at  har et deklarationskrav mod Tryg i henhold 
til F-deklaration pkt. 1a og 1b, subsidiært i henhold til pkt. 1f og 1g 
for bortkomst.
 

 har gjort tilstrækkeligt for at få fat i bilen og har hermed op-
fyldt sin tabsbegrænsningspligt i forhold til Tryg.
 

 A/S ( ) havde ikke på leasingtidspunktet 
kendskab til svig eller falsk begået af forhandleren  

 omkring leasingtageren  -
) indgåelse af leasingkontrakten og underskrift på leverance-

godkendelsen.  var i god tro om kontrakten og forholdene om-
kring dens indgåelse. Det gøres gældende, at leasingkontrakten er 
gyldig og at leasingtageren er forpligtet til at opfylde dens vilkår.
 
Det bestrides at  har ignoreret bevidst åbenlyse forhold hvad 
angår  telefon og e-mail.

Det bestrides, at  ved sin kontrol af  skatte- og lø-
noplysninger, sundhedsbevis og kørekort (Bilag 11) burde have fat-
tet mistanke til uregelmæssigheder. Det bestrides, at afvigende de-
taljer i  årsopgørelse er af en karakter, at de umiddelbar 
skulle opdages af  ved kreditvurderingen og at  skulle un-
dersøge hans arbejdsgivers adresse, når der ikke er anledning til 
mistanke uregelmæssigheder.
 

 underskrifter på kørekortet (Bilag 11), leasingkontrak-
ten (Bilag 1) og Leverancegodkendelsen og modtagelseserklærin-
gen (Bilag D) er ens. Der er ingen konstaterbare og tydelige for-
skelle i underskrifterne. Det bestrides, at  ved sin kontrol burde 
have fattet mistanke om forskelle i underskrifterne.
 

s bruger opslag på RKI til at sikre, at der ikke er registreringer 
som dårlig betaler, adresseændringen blev ikke bemærket, som der 
ikke behøver at være noget usædvanligt ved (Bilag H). Det bestri-
des, at  burde have fattet mistanke, når der ikke er anledning 
til mistanke uregelmæssigheder.
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Det bestrides, at  var eller burde være i ond tro om realiteten i 
brugerforholdet til bilen og at Tryg skulle være frigjort for dækning 
i henhold til vilkår for F-deklaration pkt. 2 b.
 
Det bestrides, at leasingkontrakten med  er ugyldig. Det 
bestrides, at der foreligger svig vedrørende leasingkontrakten og 
leverancegodkendelsen.
 
Det gøres gældende, at  har handlet forsvarligt i forbindelse 
med kreditbehandling af  og behandlingen af bilen og at 
Tryg er forpligtet til at dække i overensstemmelse med den an-
meldte F-deklaration til den tegnede forsikring.
 
Det gøres gældende, at  har opfyldt sin tabsbegrænsningspligt, 
ved at have anlagt retssag mod , jf. F-deklaration pkt. 2 a.
… 

 har hermed gjort, hvad det er juridisk muligt at søge sine til-
godehavende inddrevet hos leasingtager,  har hermed opfyldt 
sin tabsbegrænsningspligt og Trygs ansvar for s deklarations-
krav kan ikke begrænses jf. F-deklarationsvilkår pkt. 2a.
 
Trygs værdiopgørelse af bilen kan ikke tiltrædes.  fastsætter bi-
lens markedsværdi på skadestidspunktet efter oplysninger om bi-
len (Bilag 12). 
…

Bilen er stjålet, ved tyveri skal skaden dækkes efter deklarationsvil-
kår pkt. 1a og 1b, og kravet skal ikke fratrækkes selvrisiko jf. Dekla-
rationsvilkår pkt. 4e. Subsidiært skal kravet dækkes som bortkomst 
efter vilkårene 1 f og 1 g.
 
BS-43885/2020-GLO

Ved leasingaftale af 06.11.2019 leaser  
, som leasingtager af  A/S, som lea-

singgiver ved finansiel leasing, bilen en Volkswagen GOLF Variant 
2.0 TDI BMT 150HK reg.nr.  stel nr. -

 (Bilag 1).
…

 A/S ( ) havde ikke på leasingtidspunktet 
kendskab til svig begået af forhandleren  om-
kring leasingtageren  ( -
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 indgåelse af leasingkontrakten og underskrift på leve-
rance-godkendelsen.  var i god tro om kontrakten og forhol-
dene omkring dens indgåelse. Det gøres gældende, at leasingkon-
trakten er gyldig og at leasingtageren er forpligtet til at opfylde 
dens vilkår.
 

s manglende dokumentation af kørekort gør ikke lea-
singkontrakten ugyldig, det er ikke usædvanligt at kørekort ikke 
dokumenteres. Hans pas er ægte.
 
Det er ikke sædvanligt at efterprøve oplyste telefonnumre og e-
mails på leasingkontrakter og leverancegodkendelser ved en kre-
ditvurdering, særskilt ikke når der som i s sag ikke er 
anledning til mistanke om uregelmæssigheder. At telefonnumme-
ret tilhørte , og at den oplyste e-mail var op-
bygget på en bestemt måde og ikke tilhørte  var ikke 
tydeligt for . Det bestrides, at  har ignoreret bevidst åben-
lyse forhold hvad angår s telefon og e-mail.
 
Det bestrides, at  ved sin kontrol af s skatte- og lø-
noplysninger burde have fattet mistanke til uregelmæssigheder.  

 bemærkede blot ikke den beskedne forskel der i angivelsen af 
udbetalt løn på lønsedlerne og kontoudtogene, økonomien så or-
dentlig ud.
 
Det bestrides, at  var eller burde være i ond tro om realiteten i 
brugerforholdet til bilen og at Tryg skulle være frigjort for dækning 
i henhold til vilkår for F-deklaration pkt. 2 b.
 
Det bestrides, at leasingkontrakten med  er ugyldig. 
Det bestrides, at der foreligger svig vedrørende leasingkontrakten 
og leverancegodkendelsen.
 
Det gøres det gældende, at  har handlet forsvarligt i forbin-
delse med kreditbehandling af  og behandlingen af bi-
len og at Tryg er forpligtet til at dække i overensstemmelse med 
den anmeldte F-deklaration til den tegnede forsikring.
 

 havde kendskab til at bilen eksisterede på leasingtidspunktet 
og fik først kendskab til at bilen var stjålet kort tid før den 
20.01.2020 (Bilag 5). Bilen kan ikke antages at være stjålet eller bort-
kommet før efter den 20.11.2019, d.v.s. efter den elektroniske regi-
strering af deklarationen, bilen er observeret den 21.12.2019 (Bilag 
D). Bilen blev først afmeldt den 13.01.2020.  var i god tro om at 
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bilen skulle være stjålet eller bortkommet på tidspunktet for den 
elektroniske registrering af deklarationen, Tryg hæfter derfor i hen-
hold til F-deklarations vilkår pkt. 1a og 1b for tyveri, subsidiært for 
bortkomst jf. pkt. 1f og 1g. 

Det gøres gældende, at  har opfyldt sin tabsbegrænsningspligt 
ved at have ført sag mod , 
jf. F-deklaration pkt. 2 a.
… 

 har hermed gjort hvad det er juridisk muligt at søge sine tilgo-
dehavende inddrevet hos leasingtager,  har hermed opfyldt sin 
tabsbegrænsningspligt og Trygs ansvar for s deklarationskrav 
kan ikke begrænses jf. F-deklarationsvilkår pkt. 2 a.
 
Trygs værdiopgørelse af bilen kan ikke tiltrædes.  fastsætter bi-
lens markedsværdi på skadestidspunktet efter oplysninger om bi-
len (Bilag 12). 
…

Bilen er stjålet, Tryg skal ved tyveri dække skaden efter deklara-
tionsvilkår pkt. 1a og 1b, og kravet skal ikke fratrækkes selvrisiko 
jf. Deklarationsvilkår pkt. 4e. Subsidiært skal Tryg dække skaden 
som bortkomst efter deklarationsvilkår 1 f og 1 g.
 
BS-44000/2020-GLO
 
Ved leasingaftale af 03.12.2019 leaser , som leasingta-
ger af  A/S, som leasinggiver ved finansiel leasing, 
bilen en Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI BMT reg.nr.  
stel nr.  (Bilag 1).
…
 

 har fået dokumenteret s pas. Det er ikke usædvanligt, 
at kørekort ikke dokumenteres.
 
Det er ikke sædvanligt at efterprøve oplyste telefonnumre og e-
mails på leasingkontrakter og leverancegodkendelser ved en kre-
ditvurdering, særskilt ikke når der som i s sag ikke er an-
ledning til mistanke om uregelmæssigheder. At telefonnummeret 
tilhørte en anden og at den oplyste e-mail var opbygget på en be-
stemt måde blandt andet med brug af ”h” i navnet og ikke tilhørte 

 var ikke tydeligt for . Det bestrides at  har igno-
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reret bevidst åbenlyse forhold hvad angår s telefon og e-
mail.
 
Det bestrides, at  ved sin kontrol af s skatte- og lønop-
lysninger, pas og sundhedsbevis burde have fattet mistanke til ure-
gelmæssigheder.
 
Det bestrides, at  var eller burde være i ond tro om realiteten i 
brugerforholdet til bilen og at Tryg skulle være frigjort for dækning 
i henhold til vilkår for F-deklaration pkt. 2 b.
 
Det bestrides, at leasingkontrakten med  er ugyldig. Det 
bestrides at der foreligger svig vedrørende leasingkontrakten og le-
verancegodkendelsen.
 
Under alle omstændigheder gøres det gældende, at  har hand-
let forsvarligt i forbindelse med kreditbehandling af  og 
behandlingen af bilen og at Tryg er forpligtet til at dække i overens-
stemmelse med den anmeldte F-deklaration til den tegnede forsik-
ring.
 

 har kendskab til, at bilen eksisterede på leasingtidspunktet og 
fik først kendskab til at bilen var bortkommet den 21.01.2020 (Bilag 
5), bilen kan ikke antages at være bortkommet før efter den 
13.12.2019, d.v.s. efter den digitale notering af deklarationen, bilen 
blev først afmeldt den 13.01.2020 (Bilag 2). Under alle omstændig-
heder var  i god tro om at bilen skulle være bortkommet på 
tidspunktet for den elektroniske registrering af deklarationen, Tryg 
hæfter derfor i henhold til F-deklarationen.
 
Det gøres gældende, at  har opfyldt sin tabsbegrænsningspligt, 
ved at have ført sag mod , jf. F-deklaration pkt. 2 a.
…
 

 har hermed gjort hvad det er juridisk muligt at søge sine tilgo-
dehavende inddrevet hos leasingtager,  har hermed opfyldt sin 
tabsbegrænsningspligt og Trygs ansvar for s deklarationskrav 
kan ikke begrænses jf. F-deklarationsvilkår pkt. 2 a.
 
Trygs værdiopgørelse af bilen kan ikke tiltrædes.  fastsætter bi-
lens markedsværdi på skadestidspunktet efter oplysninger om bi-
len (Bilag 11).
…
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Bilen er stjålet, Tryg skal ved tyveri dække skaden efter deklara-
tionsvilkår pkt. 1a og 1b, og kravet skal ikke fratrækkes selvrisiko 
jf. deklarationsvilkår pkt. 4e. Subsidiært skal Tryg dække skaden 
som bortkomst efter deklarationsvilkår 1f og 1g.

BS-44226/2020-GLO
 
Ved leasingaftale af 09.12.2019 leaser  

, som leasingtager af  A/S, som lea-
singgiver ved finansiel leasing, bilen en BMW 3-Serie 320d Gran 
Turismo Steptronic reg.nr.  stel nr.  
(Bilag 1).
…
 

 havde ikke på leasingtidspunktet kendskab til svig begået af 
forhandleren  omkring leasingtageren  

 indgåelse af leasingkontrakten 
og underskrift på leverancegodkendelsen.  var i god tro om 
kontrakten og forholdene omkring dens indgåelse. Det gøres gæl-
dende, at leasingkontrakten er gyldig og at leasingtageren er for-
pligtet til at opfylde dens vilkår. 

s manglende dokumentation af kørekort gør ikke leasingkon-
trakten ugyldig, det er ikke usædvanligt at kørekort dokumenteres. 
Hendes pas er ægte.
 
Det er ikke sædvanligt at efterprøve oplyste telefonnumre og e-
mails på leasingkontrakter og leverancegodkendelser ved en kre-
ditvurdering, særskilt ikke når der som i s sag ikke er anled-
ning til mistanke om uregelmæssigheder. At telefonnummeret var 
ukendt og at den oplyste e-mail var opbygget på en bestemt måde 
og ikke tilhørte  var ikke tydeligt for . Det bestrides, at  

 har ignoreret bevidst åbenlyse forhold hvad angår s telefon 
og e-mail.
 
Det bestrides, at  ved sin kontrol af s skatte- og lønoplys-
ninger (Bilag 17) burde have fattet mistanke til uregelmæssigheder, 
herunder at hendes arbejdsgivers adresse var langt fra s 
adresse.
 
Det bestrides, at afvigende detaljer i s årsopgørelse er af en ka-
rakter, at de umiddelbar skulle opdages af  ved kreditvurde-
ringen og at  skulle undersøge hans arbejdsgivers hjemmeside, 
når der ikke er anledning til mistanke uregelmæssigheder.
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s uforsigtige udlevering af sit Mastercard, pas og sygesikrings-

bevis til en person, der færdes i et tvivlsomt vandpipemiljø må an-
ses for grov uagtsom, set i sammenhæng med, at hun med sit Ne-
mID har godkendt hævninger foretaget af personen. Man må med 
hendes uagtsomme udlevering mindst anse hende for medansvar-
lig for indgåelse af sagens leasingkontrakt.
 
Det bestrides, at  var eller burde være i ond tro om realiteten i 
brugerforholdet til bilen og at Tryg skulle være frigjort for dækning 
i henhold til vilkår for F-deklaration pkt. 2 b.

Det bestrides, at leasingkontrakten med  er ugyldig. Det bestri-
des at der foreligger svig vedrørende leasingkontrakten og leveran-
cegodkendelsen.
 
Det gøres gældende, at  har handlet forsvarligt i forbindelse 
med kreditbehandling af  og behandlingen af bilen og at Tryg 
er forpligtet til at dække i overensstemmelse med den anmeldte F-
deklaration til den tegnede forsikring.
 
Det er oplyst at bilen skulle være i Beograd i Serbien, jf. svarskriftet. 

 har forsøgt at hjemtage bilen, hvilket ikke er muligt på grund 
af ukendskab til en adresse. Bilen er også sat til salg i Litauen jf. Bi-
lag L. Bilen er ikke på en kendt adresse. Der er ikke kommet en 
kendt adresse til kendskab i udlandet 4 uger efter meddelelsen den 
21. januar 2020 (Bilag 5). Tryg er forpligtet til at dække bilen som 
stjålet, subsidiært som bortkommet efter deklarationsvilkår 1f. En 
bil sættes ikke til salg, hvis ikke den er stjålet.
 

 har gjort tilstrækkeligt for at få fat i bilen og har hermed op-
fyldt sin tabsbegrænsningspligt i forhold til Tryg.
 
Det gøres gældende, at  har opfyldt sin tabsbegrænsningspligt, 
ved at føre sag mod  ved 
Retten i Glostrup, jf. F-deklaration pkt. 2 a.
…
 

 har hermed gjort hvad det er juridisk muligt at søge sine tilgo-
dehavende inddrevet hos leasingtager,  har hermed opfyldt sin 
tabsbegrænsningspligt og Trygs ansvar for s deklarationskrav 
kan ikke begrænses jf. F-deklarationsvilkår pkt. 2 a.
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Tryg hæfter i henhold til F-deklarationen uanset  måtte blive 
dømt i henhold til det rejste krav eller hun måtte blive frifundet.
 
Trygs værdiopgørelse af bilen kan ikke tiltrædes.  fastsætter bi-
lens markedsværdi på skadestidspunktet efter oplysninger om bi-
len (Bilag 11). 
…

Bilen er stjålet, Tryg skal ved tyveri dække skaden efter deklara-
tionsvilkår pkt. 1 a og 1 b, og kravet skal ikke fratrækkes selvrisiko 
jf. Deklarationsvilkår pkt. 4 e. Subsidiært skal Tryg dække skaden 
som bortkomst efter deklarationsvilkår 1 f og 1 g.
 
BS-47225/2020-GLO
 
Ved leasingaftale af 03.12.2019 leaser , som leasingta-
ger af  A/S, som leasinggiver ved finansiel leasing, 
bilen en Mercedes-Benz C 220 reg.nr.  stel nr. 

 (Bilag 1). 
…

Bilen ejers utvivlsomt af  A/S og har krav på dæk-
ning i henhold til F-deklarationen. Det ansvarlige forsikringssel-
skab er forpligtet til dække s deklarationskrav det vil sige ska-
den ved den udbrændte bil i henhold til deklarationsvilkår 1a og 1 
b.
 

 har nægtet at dække skaden uanset tilbuddet på 100.000 kr. 
(Bilag 17)
 
Tryg indsigelser vedrørende denne bil virker ikke meningsfulde, 
processen virker meningsløs.
 

 havde ikke på leasingtidspunktet kendskab til falsk begået af 
forhandleren  omkring leasingtageren  

 indgåelse af leasingkontrakten og underskrift på leverance-
godkendelsen.  var i god tro om kontrakten og forholdene om-
kring dens indgåelse. Afvigende datoer og leasingtagerens unge al-
der gør ikke leasingaftalen ugyldig. Det gøres gældende, at leasing-
kontrakten er gyldig og at leasingtageren er forpligtet til at opfylde 
dens vilkår.
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Det bestrides, at  ved sin kontrol af s skatte- og lønop-
lysninger, pas og sundhedsbevis burde have fattet mistanke til ure-
gelmæssigheder.
 
Det bestrides, at  var eller burde være i ond tro om realiteten i 
brugerforholdet til bilen og at Tryg skulle være frigjort for dækning 
i henhold til vilkår for F-deklaration pkt. 2 b.
 
Det bestrides, at leasingkontrakten med  er ugyldig. Det be-
strides at der foreligger falsk vedrørende leasingkontrakten og le-
verancegodkendelsen.
 
Under alle omstændigheder gøres det gældende, at  har hand-
let forsvarligt i forbindelse med kreditbehandling af  og be-
handlingen af bilen og at Tryg er forpligtet til at dække i overens-
stemmelse med den anmeldte F-deklaration til den tegnede forsik-
ring.
 
Det gøres gældende, at  har opfyldt sin tabsbegrænsningspligt, 
ved at have ført sag mod , jf. F-deklaration pkt. 2 a.
…
 

 har hermed gjort hvad det er juridisk muligt at søge sine tilgo-
dehavende inddrevet hos leasingtager,  har hermed opfyldt sin 
tabsbegrænsningspligt og Trygs ansvar for s deklarationskrav 
kan ikke begrænses jf. F-deklarationsvilkår pkt. 2a.
 
Trygs værdiopgørelse af bilen kan ikke tiltrædes.  fastsætter bi-
lens markedsværdi på skadestidspunktet efter oplysninger om bi-
len (Bilag 11).

…

 har et deklarationskrav for den brændte bil mod Tryg i hen-
hold til deklarationsvilkår 1 a og 1 b, der skal derfor ikke seduktion 
med selvrisiko jf. deklarationsvilkår 4 e.

BS-34105/2021-GLO 

Ved leasingaftale af 31.10.2019 leaser -
 som leasing-tager af  som leasinggiver som finansiel lea-

sing af bilen en Audi Q7 reg.nr.  stel nr. -
 (Bilag 1). 

…
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Kravene er opgjort i henhold til taksatorrapport til i alt 14.800,13 kr. 
(Bilag 9). Der skal ikke ske reduktion for selvrisiko, jf. deklarations-
vilkår 4e.
 

 har repareret bilen for 14.800,13 kr. eksl. moms og krævet om-
kostningerne hertil dækket af Tryg Forsikring til forfald den 
15.01.2021 (Bilag 13).
 
Tryg kræver en betydelig irrelevant dokumentation og afviser at 
dække med den begrundelse, at Tryg mener at kunne godtgøre at 
grundlaget for deklarationen er ugyldigt (Bilag 21), hvilket  be-
strider (Bilag 19).
 
Tryg har endvidere lukket sagen (Bilag 22) med den yderligere be-
grundelse at man ikke mener der er lidt et tab.
 
Det gøres gældende, at  har opfyldt sin tabsbegrænsningspligt, 
ved at føre sag mod , jf. F-de-
klaration pkt. 2 a.
 
Ved Retten i Odense kendelse af 29.04.2022 har retten udsat sagen 
for at afvente den for Fyns Politi verserende straffesag (bilag 26 og 
27).
 

 har hermed gjort hvad det er juridisk muligt at søge sine tilgo-
dehavende inddrevet hos leasingtager,  har hermed opfyldt sin 
tabsbegrænsningspligt og Trygs ansvar for s deklarationskrav 
kan ikke begrænses jf. F-deklarationsvilkår pkt. 2a.
… 
Sagernes omkostninger 
Det skal komme Tryg til skade omkostningsmæssigt, at Tryg har 
oplæst sagen med sine mange og meget omfattende irrelevante an-
bringender om god og ond tro, som det under hensyn til dets bevis-
byrder ikke kan og aldrig har kunnet vinde ret i og som har tvunget 

 A/S ud i en mængde af dokumentation som har 
været helt urimelig og som har været uden relevans for sagen. Det 
har alle sager næsten som det eneste været relevant at tage stilling 
til bilernes værdi, den elektroniske registrering af F-deklaratio-
nerne, bilernes eksistens ved den elektroniske ekspedition og om  

’s krav er tilstrækkeligt forfulgt af  mod leasingtagerne. Der 
skal derfor uanset sagernes udfald tillægges  A/S 
en betydelig omkostningsdækning for Trygs unødvendige trætte. ”
Tryg forsikring A/S.” 
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Tryg Forsikring A/S har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med 
sit påstandsdokument, hvori det er anført:

”ANBRINGENDER GENERELT I SAGSKOMPLEKSET 
Anbringenderne i samtlige af de tidligere generelle processkrifter 
og i processkrifterne i de individuelle sager fastholdes med de ju-
steringer, der følger af processkrift af 19. december 2022. Det gøres 
dermed overordnet i samtlige sager gældende, 

At det anerkendes af Tryg, at der for samtlige bilers vedkommende 
er noteret F-deklaration hos Tryg, og at deklarationerne ikke retti-
digt er afvist af Tryg, hvorfor der er dækning i indtil 26 uger efter, 
at deklarationerne blev afvist af Tryg,

At det ikke af  er sandsynliggjort, at langt hovedparten af bi-
lerne er bortkommet forud for det tidspunkt, hvor der er begæret 
notering af panthaverdeklarationen, hvorfor  allerede af denne 
årsag ikke har sandsynliggjort, at der er dækning under F-deklara-
tionen, jf. Vestre Landsrets dom af 9. november 2022 i -sagen,
 
At det med Retten i Odenses domme i de to realitetsbehandlede sa-
ger mod leasingtagere er fastlagt, at de indgåede leasingaftaler i 
alle sambehandlede sager – som påstået at Tryg – er ugyldige,
 
At dette tillige indebærer, at  hverken i forhold til de individu-
elle leasingtagere eller i forhold til Tryg under F-deklarationen kan 
støtte ret på de ugyldige aftaler,
 
At der af  individuelt i forhold til de enkelte leasingaftaler og 
samlet i komplekset er udvist en sådan undladelse af helt basale 
kontrolforanstaltninger, at  må anses for at have udvist en så 
betydelig kontraktuel illoyalitet over for Tryg, at der ikke kan gøres 
et krav gældende mod Tryg under de begærede F-deklarationer, 

At  må anses for at have været i ond tro om de reelle brugerfor-
hold til bilerne, når  ikke reelt (og uanset påstand herom) har 
ført nogen kontrol med de leasede bilers eksistens endsige rigtighe-
den af leasingtagernes identitet og de fremsendte oplysninger, 
hvorfor  var eller burde være i en sådan ond tro om de reelle 
brugerforhold for bilerne, at betingelsen for Trygs hæftelse efter de-
klarationens pkt. 2b. ikke er opfyldt, subsidiært at  har handlet 
i så åbenbar strid med den almindelige obligationsretlige forplig-
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telse til loyalitet i kontraktforhold, at  er afskåret fra at kunne 
kræve dækning under F-deklarationen,
 
At det ikke af  er sandsynliggjort, at de individuelle biler eksi-
sterede eller var til stede på det tidspunkt, hvor bilerne hævdes sy-
net eller indregistreret,
 
At  ikke har sandsynliggjort, at de omhandlede køretøjer, som 
er omfattet af sagskomplekset, udgjorde en lovlig interesse, jf. FAL 
§ 35,
 
At  ikke har sandsynliggjort, at der som følge af køretøjernes 
bortkomst er lidt et konkret tab, jf. princippet i FAL § 39, idet  
bl.a. ikke har sandsynliggjort, at køretøjerne var legale ikke-klonede 
biler, jf. herved dommen optrykt i U 2022.1611 Ø,
 
At  ikke har sandsynliggjort et krav, der overstiger de værdian-
sættelser af bilerne, som er foretaget af Tryg, og har ikke i øvrigt 
sandsynliggjort, at der ikke skal ske fradrag af selvrisiko med 20% 
eller minimum 20.000 i overensstemmelse med F-deklarationen,

At det ikke af  er sandsynliggjort, at der er krav på omkostnin-
ger til inddrivelse hos de påståede leasingtagere på grundlag af de 
falske leasingkontrakter allerede som følge af, at omkostningerne 
aldrig er afholdt efter aftale med Tryg, som dette er en betingelse 
efter F-deklarationens pkt. 2a,
 
At det ikke af  er sandsynliggjort, at man for så vidt angår 2 ud 
af 3 af de udlandet genfundne biler at gjort tilstrækkeligt forsøg på 
at hjemtage bilerne, hvilket tillige er et krav for at kunne opnå dæk-
ning for bortkomst under F-deklarationen,
 
At s rentekrav i det hele bestrides, idet  ikke kan opnå for-
rentning med 2% per måned i overensstemmelse med leasingafta-
lerne, når eventuelle krav skal opgøres efter deklarationens pkt. 3a., 
hvorefter forretning skal ske i overensstemmelse med forsikringsaf-
talelovens bestemmelser, og altså ikke i overensstemmelse med lea-
singaftalerne efter deklarationens pkt. 3b,
 
At s dateringer for forretning i de enkelte sager i øvrigt i det 
hele bestrides.
 
ANBRINGENDER I DE INDIVIDUELLE SAGER
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BS-40199/2020-GLO – reg.nr.  (Mercedes Benz C-klasse), 
stelnr.  ( ) – TO-
TALSKADET (udbrændt)
 
Det gøres gældende,
 
At Tryg aldrig har udstedt kaskoforsikring for køretøjet, idet der 
alene blev tvangsudstedt ansvarsforsikring på køretøjet den 28. ok-
tober 2019, hvilken blev afgangsført den 29. november 2019, da 
præmien aldrig blev betalt,
 
At  ikke har løftet bevisbyrden for, at køretøjet først bortkom 
efter noteringen af deklarationen den 30. november 2019, idet der 
allerede dagen efter blev udstedt parkeringsbøder på køretøjet i 
København, hvorfor køretøjet med overvejende sandsynlighed alle-
rede bortkom ved den påståede udlevering af bilen i  (til 
ukendt tredjemand, idet bilen ikke blev udleveret til  

) den 28. oktober 2019, 

At totalskaden ved afbrændingen af bilen er en følgeskade/accesso-
risk skade af bortkomsten, der er forvoldt af ukendte gernings-
mænd, og idet køretøjet er bortkommet udenfor dækningsperioden 
– dvs. før notering af deklarationen - har Tryg berettiget afvist dæk-
ning,
 
At Retten i Odenses dom af 28. april 2022, hvor leasingaftalen er 
fastslået ugyldig som følge af falsk, i den konkrete sag må tillægges 
litispendens-virkning, uanset at dommen er anket,

At det med s forklaring for Retten i Odense 
kan lægges til grund, at Trygs undersøgelser af sagen er retvisende, 
og at det er uden betydning i forhold til Tryg, at -

 er dømt på et erstatningsretligt grundlag,
 
At Tryg bestrider det fremsatte krav størrelsesmæssigt, idet kravet 
på opbevaringsomkostninger er Tryg uvedkommende, og idet  
hverken har godtgjort, at inddrivelsesomkostningerne er aftalt med 
Tryg eller i øvrigt rimelige og nødvendige,
 
At  kan i givet fald alene opnå dækning for køretøjets 
genanskaffelsesværdi på skadestidspunktet eks. moms og afgift, 
hvilken er opgjort af Tryg til kr. 80.000, jf. bilag J, herfra skal fradra-
ges kr. 20.000 i minimumsselvrisiko ved bortkomst og 950 kr. for 
noteringsgebyret, i alt kr. 59.050, idet der er tale om unoteret pant 
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(afvist med 26 ugers dækning), jf. bemærkningerne til F-deklaratio-
nens pkt. 5.c, side 20.
 
BS-40536/2020-GLO – Reg.nr.  (Mercedes Benz C200 D), 
stelnr.  ( ) – 
BORTKOMMET (fundet)
 
Det gøres gældende,
 
At Tryg aldrig har udstedt kaskoforsikring for køretøjet, idet der 
alene blev tvangsudstedt ansvarsforsikring på køretøjet den 26. 
november 2019, hvilken blev afgangsført den 4. december 2019, da 
præmien aldrig blev betalt,
 
At  ikke har løftet bevisbyrden for, at køretøjet først bortkom 
efter noteringen af deklarationen den 4. december 2019, idet køretø-
jet blev afmeldt samme dag (4. december 2019), hvorfor køretøjet 
må derfor være bortkommet før den 4. december 2019.
 
At Retten i Odenses dom af 25. april 2022, hvor leasingaftalen er 
fastslået ugyldig som følge af falsk, i den konkrete sag må tillægges 
litispendens-virkning, uanset at dommen er anket,
 
At det med s forklaring for Retten i 
Odense kan lægges til grund, at Trygs undersøgelser af sagen er 
retvisende, og at det er uden betydning i forhold til Tryg, at  

s er dømt på et erstatningsretligt grundlag,
 
At det bestrides, at  kan opnå dækning efter F-deklarationsvil-
kår pkt. 1.a og 1.b.,
 
At Tryg bestrider det fremsatte krav størrelsesmæssigt, idet  
hverken har godtgjort, at inddrivelsesomkostningerne er aftalt med 
Tryg eller i øvrigt er rimelige og nødvendige,

At  i givet fald alene kan opnå dækning køretøjets genanskaf-
felsesværdi på skadestidspunktet eks. moms og afgift efter F-dekla-
rationens pkt. 1.f. eller 1.g (om bortkomst), hvilken værdi er opgjort 
af Tryg til kr. 84.000, jf. bilag K, hvor der er taget højde for det rette 
kilometertal,
 
At der fra dette beløb skal fratrækkes minimumsselvrisiko på kr. 
20.000, jf. F-deklarationsvilkår pkt. 3.f., samt et beløb på kr. 950, der 
udgør gebyr, idet der er tale om unoteret pant, afvist med 26 ugers 
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dækning, jf. bemærkningerne til F-deklarationens pkt. 5.c, side 20, 
hvorfor s maksimale krav derfor udgør i alt kr. 63.050.
 
BS-40347/2020-GLO – Reg.nr.  (Mercedes-Benz E 200), 
stelnr.  ( ) – BORT-
KOMMET
 
Det gøres gældende, 

At der blev udstedt kaskoforsikring på køretøjet den 12. november 
2019, hvilken blev afgangsført den 3. december 2019, da præmien – 
på linje med alle de andre biler - aldrig blev betalt,
 
At  ikke har løftet bevisbyrden for, at køretøjet først bortkom 
efter noteringen af deklarationen den 20. november 2019, hvorved 
fremhæves, at leasingkontrakten blev påstået indgået 12 dage før 
noteringen af deklarationen, og at køretøjet allerede blev afmeldt 
kort tid efter noteringen, ligesom der må lægges vægt på, at leve-
rancegodkendelsen er dateret den 8. november 2019, selvom bilen 
er toldsynet samme dag og først indregistreres den 12. november 
2019,
 
At der ikke er dækning under kaskoforsikringen, jf. FAL § 54, da en 
kaskoforsikring under alle omstændigheder ikke dækker bedrageri,
 
At Retten i Glostrup udeblivelsesdom af 2. juni 2021, hvor  

 blev dømt efter s påstand, der størrelsesmæs-
sigt hviler på kontrakten, selvom  på dette tidspunkt var be-
kendt med Trygs undersøgelser og værdiansættelse, der er væsent-
ligt lavere end kravet under kontrakten, er uden betydning for vur-
deringen i dette sagskompleks og den konkrete sag,
 
At Tryg bestrider det fremsatte krav størrelsesmæssigt, idet  
hverken har godtgjort, at inddrivelsesomkostningerne er aftalt med 
Tryg eller i øvrigt er rimelige og nødvendige,
 
At  i givet fald alene kan opnå dækning for køretøjets 
genanskaffelsesværdi på skadestidspunktet eks. moms og afgift ef-
ter F-deklarationens pkt. 1.f. eller 1.g (om bortkomst), hvilken 
værdi er opgjort af Tryg til kr. 45.000, jf. bilag N, hvor der er taget 
højde for det rette kilometertal

At der fra dette beløb skal fratrækkes minimumsselvrisiko på kr. 
20.000, jf. F-deklarationsvilkår pkt. 3.f., samt et beløb på kr. 950, der 
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udgør gebyr, idet der er tale om unoteret pant, afvist med 26 ugers 
dækning, jf. bemærkningerne til F-deklarationens pkt. 5.c, side 20, 
hvorfor s maksimale krav derfor udgør i alt kr. 24.050.
 
BS-40557/2020-GLO – Reg.nr.  (BMW 3-serie 318 Sport 
Line), stelnr.  ( ) 
– BORTKOMMET (fundet)
 
Det gøres gældende, 

At Tryg aldrig har udstedt kaskoforsikring for køretøjet, idet der 
alene blev tvangsudstedt ansvarsforsikring på køretøjet den 17. de-
cember 2019, hvilken blev afgangsført den 13. januar 2020, da præ-
mien aldrig blev betalt,
 
At  ikke har løftet bevisbyrden for, at køretøjet først bortkom 
efter noteringen af deklarationen den 20. december 2019, hvorved 
fremhæves, at leasingkontrakten blev påstået indgået 4 dage før no-
teringen af deklarationen, og at køretøjet allerede blev afmeldt kort 
tid efter noteringen, ligesom der må lægges vægt på, at leverance-
godkendelsen er dateret den 16. december 2019, selvom bilen først 
indregistreres dagen efter,
 
At Retten i Glostrups udeblivelsesdom af 2. september 2021, hvor 

 blev dømt efter s påstand, der stør-
relsesmæssigt hviler på kontrakten, selvom  på dette tidspunkt 
var bekendt med Trygs undersøgelser og værdiansættelse af bilen, 
der er væsentligt lavere, er uden betydning for vurderingen i dette 
sagskompleks og den konkrete sag,
 
At køretøjet befinder sig i Rumænien, hvor det er tilbageholdt af de 
rumænske myndigheder, jf. svarskriftet og bilag K, og er ikke – 
som påstået af  – forsvundet uden mulig sporing,
 
At  uanset opfordring hertil (konkret provokation P) ikke har 
fremlagt nogen dokumentation overhovedet for, at man har forsøgt 
at hjemtage køretøjet (manglende opfyldelse af konkret provoka-
tion P), uanset at man er fuldt ud bekendt med bilens opholdssted, 
idet rumænsk politis beslaglæggelse af køretøjet og købers navn, 
idet  selv har korresponderet med køberen,
 
At  derfor ikke kan kræve dækning under pkt. 1.f. for bort-
komst i udlandet, idet kravet til Tryg er anmeldt under pkt. 1.g. 
som bortkomst i Danmark, og idet bilen inden for 6 måneder efter 
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tidspunktet for anmeldelsen ses indregistreret i Rumænien på en 
dermed kendt adresse i udlandet, hvorved  er forpligtet til at 
sandsynliggøre, at bilen ikke reelt kan hjemtages, jf. side 7 i be-
mærkningerne til F-deklarationen,

At Tryg bestrider det fremsatte krav størrelsesmæssigt, idet  
hverken har godtgjort, at inddrivelsesomkostningerne er aftalt med 
Tryg eller i øvrigt er rimelige og nødvendige,
 
At  i givet fald alene kan opnå dækning for genanskaffelses-
værdi på skadestidspunktet eks. moms og afgift efter F-deklaratio-
nens pkt. 1.f. eller 1.g (om bortkomst), hvilken værdi er opgjort af 
Tryg til kr. 65.000, jf. bilag N, hvor der er taget højde for det rette 
kilometertal,
 
At der fra dette beløb skal fratrækkes minimumsselvrisiko på kr. 
20.000, jf. F-deklarationsvilkår pkt. 3.f., samt et beløb på kr. 950, der 
udgør gebyr, idet der er tale om unoteret pant, afvist med 26 ugers 
dækning, jf. bemærkningerne til F-deklarationens pkt. 5.c, side 20, 
hvorfor s maksimale krav derfor udgør i alt kr. 44.050.
 
BS-43885/2020-GLO – Reg.nr.  (VW Golf Variant), stelnr. 

 (  – tidligere -
) – BORTKOMMMET

 
Det gøres gældende,
 
At Tryg aldrig har udstedt kaskoforsikring for køretøjet, idet der 
alene blev tvangsudstedt ansvarsforsikring på køretøjet den 7. 
november 2019, hvilken blev afgangsført den 13. januar 2020, da 
præmien aldrig blev betalt,
 
At  ikke har løftet bevisbyrden for, at køretøjet først bortkom 
efter noteringen af deklarationen den 20. december 2019, hvorved 
fremhæves, at leasingkontrakten blev påstået indgået 14 dage før 
noteringen af deklarationen, og at køretøjet allerede blev afmeldt 
kort tid efter noteringen, ligesom der må lægges vægt på, at leve-
rancegodkendelsen er dateret den 6. november 2019 med ét reg.nr., 
selvom bilen først indregistreres med et andet reg.nr. dagen efter 
og synes 20 dage efter den 16. december 2019, selvom bilen først in-
dregistreres dagen efter,
 
At Retten i Glostrup udeblivelsesdom af 16. august 2021, hvor 

 blev dømt efter s påstand, der størrelsesmæs-
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sigt hviler på kontrakten, selvom  på dette tidspunkt var be-
kendt med Trygs undersøgelser og værdiansættelse, der er væsent-
ligt lavere end kravet under kontrakten, er uden betydning for vur-
deringen i dette sagskompleks og den konkrete sag,
 
At Tryg bestrider det fremsatte krav størrelsesmæssigt, idet  
hverken har godtgjort, at inddrivelsesomkostningerne er aftalt med 
Tryg eller i øvrigt er rimelige og nødvendige,

At  i givet fald alene kan opnå dækning for køretøjets 
genanskaffelsesværdi på skadestidspunktet eks. moms og afgift ef-
ter F-deklarationens pkt. 1.f. eller 1.g (om bortkomst), hvilken 
værdi er opgjort af Tryg til kr. 41.000, jf. bilag N, hvor der er taget 
højde for det rette kilometertal,
 
At der fra dette beløb skal fratrækkes minimumsselvrisiko på kr. 
20.000, jf. F-deklarationsvilkår pkt. 3.f., samt et beløb på kr. 950, der 
udgør gebyr, idet der er tale om unoteret pant, afvist med 26 ugers 
dækning, jf. bemærkningerne til F-deklarationens pkt. 5.c, side 20, 
hvorfor s maksimale krav derfor udgør i alt kr. 20.050,
 
BS-44000/2020-GLO – Reg.nr.  (VW Passat), Stelnr. 

 ( ) – BORTKOMMET
 
Det gøres gældende,
 
At Tryg aldrig har udstedt kaskoforsikring for køretøjet, idet der 
alene blev tvangsudstedt ansvarsforsikring på køretøjet den 6. de-
cember 2019, hvilken blev afgangsført den 13. januar 2020, da præ-
mien aldrig blev betalt,

At  ikke har løftet bevisbyrden for, at køretøjet først bortkom 
efter noteringen af deklarationen den 13. december 2019, hvorved 
fremhæves, at leasingkontrakten blev påstået indgået 10 dage før 
noteringen af deklarationen, og at køretøjet allerede blev afmeldt 
kort tid efter noteringen, ligesom der må lægges vægt på, at leve-
rancegodkendelsen er dateret den 3. december 2019, og bilen først 
indregistreres og synes dagen efter, 

At Retten i Glostrups udeblivelsesdom af 6. december 2021, hvor 
 blev dømt efter s påstand, der størrelsesmæssigt 

hviler på kontrakten, selvom  på dette tidspunkt var bekendt 
med Trygs undersøgelser og værdiansættelse, der er væsentligt la-
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vere end kravet under kontrakten, er uden betydning for vurderin-
gen i dette sagskompleks og den konkrete sag, 

At Tryg bestrider det fremsatte krav størrelsesmæssigt, idet kravet 
 hverken har godtgjort, at inddrivelsesomkostningerne er aftalt 

med Tryg eller i øvrigt er rimelige og nødvendige, 

At  i givet fald alene kan opnå dækning for køretøjets 
genanskaffelsesværdi på skadestidspunktet eks. moms og afgift ef-
ter F-deklarationens pkt. 1.f. eller 1.g (om bortkomst), hvilken 
værdi er opgjort af  til kr. 69.000, 

At der fra dette beløb skal idet der herfra skal fratrækkes mini-
mumsselvrisiko på kr. 20.000, jf. F-deklarationsvilkår pkt. 3.f., samt 
et beløb på kr. 950, der udgør gebyr, idet der er tale om unoteret 
pant, afvist med 26 ugers dækning, jf. bemærkningerne til F-dekla-
rationens pkt. 5.c, side 20, hvorfor s maksimale krav derfor ud-
gør i alt kr. 48.050.
 
BS-44226/2020-GLO – Reg.nr.  (BMW 320 D), Stelnr. 

 ( ) – 
BORTKOMMET (fundet)
 
Det gøres gældende, 

At Tryg aldrig har udstedt kaskoforsikring for køretøjet, idet der 
alene blev tvangsudstedt ansvarsforsikring på køretøjet den 9. de-
cember 2019, hvilken blev afgangsført den 13. januar 2020, da præ-
mien aldrig blev betalt, 

At  ikke har løftet bevisbyrden for, at køretøjet først bortkom 
efter noteringen af deklarationen den 13. december 2019, hvorved 
fremhæves, at leasingkontrakten blev påstået indgået 4 dage før no-
teringen af deklarationen, og at køretøjet allerede blev afmeldt kort 
tid efter noteringen, ligesom køretøjet blev sat til salg 4 dage før af-
meldelsestidspunktet,
 
At det er noteret, at  har anlagt sag mod leasingtager med en 
påstand, der størrelsesmæssigt hviler på kontrakten, selvom  
var bekendt med Trygs undersøgelser og værdiansættelse, der er 
væsentligt lavere, og at sagen mod leasingtager er udsat på udfal-
det af nærværende sag, men er reelt uden betydning for spørgsmå-
let om dækning af den omtvistede bil i nærværende sag, 
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At køretøjet befinder sig i Serbien, og  har i det opsummerende 
processkrift angivet, at man har forsøgt at hjemtage køretøjet, men 

 har på ingen måde fremlagt nogen dokumentation for, at man 
har forsøgt at hjemtage køretøjet (manglende opfyldelse af konkret 
provokation P),
 
At  derfor ikke kan kræve dækning under pkt. 1.f. for bort-
komst i udlandet, idet køretøjet er fundet i Serbien indenfor 6 må-
neder efter tidspunktet for anmeldelsen, hvorved  er forpligtet 
til at sandsynliggøre, at bilen ikke reelt kan hjemtages, jf. side 7 i 
bemærkningerne til F-deklarationen, 

At Tryg bestrider det fremsatte krav størrelsesmæssigt, idet  
hverken har godtgjort, at inddrivelsesomkostningerne er aftalt med 
Tryg eller i øvrigt er rimelige og nødvendige,
 
At  i givet fald alene kan opnå dækning for køretøjets 
genanskaffelsesværdi på skadestidspunktet eks. moms og afgift ef-
ter F-deklarationens pkt. 1.f. eller 1.g. (om bortkomst), hvilken 
værdi er opgjort af Tryg til kr. 66.924, jf. bilag U, hvor der er taget 
højde for det rette kilometertal,

At der fra dette beløb skal fratrækkes minimumsselvrisiko på kr. 
20.000, jf. F-deklarationsvilkår pkt. 3.f., samt et beløb på kr. 950, der 
udgør gebyr, idet der er tale om unoteret pant, afvist med 26 ugers 
dækning, jf. bemærkningerne til F-deklarationens pkt. 5.c, side 20, 
hvorfor s maksimale krav derfor udgør i alt kr. 45.974.
 
BS-47225/2020-GLO – Reg.nr.  (Mercedes Benz C20), 
Stelnr.  ( ) - TOTALSKADET 

Det gøres gældende,
 
At Tryg aldrig har udstedt kaskoforsikring for køretøjet, idet der 
alene blev tvangsudstedt ansvarsforsikring på køretøjet den 9. de-
cember 2019, hvilken blev afgangsført den 13. januar 2020, da præ-
mien aldrig blev betalt, 

At  ikke har løftet bevisbyrden for, at køretøjet først bortkom 
efter noteringen af deklarationen den 13. december 2019, hvorved 
fremhæves, at leasingkontrakten blev påstået indgået 10 dage før 
noteringen af deklarationen, 



Reg. nr. 11

LSA
LSA

LSA

LSA

LSA

LSA

LT-9Stelnr. 9

LSB

LT-8

99

At idet totalskaden ved afbrændingen af bilen er en følgeskade/ac-
cessorisk skade af bilens bortkomsten, der er forvoldt af ukendte 
gerningsmænd, og idet køretøjet er bortkommet før notering af F-
deklarationen, har Tryg berettiget afvist dækning, 

At Retten i Odenses udeblivelsesdom af 17. august 2021, hvor -
 blev dømt efter s påstand, der størrelsesmæssigt 

hviler på kontrakten, selvom  på dette tidspunkt var bekendt 
med Trygs undersøgelser og værdiansættelse, der er væsentligt la-
vere end kravet under kontrakten, er uden betydning for vurderin-
gen i dette sagskompleks og den konkrete sag, 

At Tryg bestrider det fremsatte krav størrelsesmæssigt, idet  
hverken har godtgjort, at inddrivelsesomkostningerne er aftalt med 
Tryg eller i øvrigt er rimelige og nødvendige, 

At  kan i givet fald alene kan opnå dækning for køretøjets 
genanskaffelsesværdi på skadestidspunktet eks. moms og afgift ef-
ter F-deklarationens pkt. 1.f. eller 1.g. (om bortkomst), hvilken 
værdi er opgjort af Tryg til kr. 59.556, jf. bilag G, hvor der er taget 
højde for det rette kilometertal, 

At der fra dette beløb skal fratrækkes minimumsselvrisiko på kr. 
20.000, jf. F-deklarationsvilkår pkt. 3.f., samt et beløb på kr. 950, der 
udgør gebyr, idet der er tale om unoteret pant, afvist med 26 ugers 
dækning, jf. bemærkningerne til F-deklarationens pkt. 5.c, side 20, 
hvorfor s maksimale krav derfor udgør i alt kr. 38.606, hvis der 
måtte være dækning for bortkomst, og kr. 58.606, hvis der måtte 
være dækning for totalskade,
 
At hvis Tryg findes forpligtet til at yde erstatning, tilhører resterne 
af bilen Tryg, og ’s provenu for salg af resterne skal derfor 
fradrages i en eventuel erstatning.
 
BS-34105/2021-GLO – Reg.nr.  (Audi Q7), stelnr. 

 ( ) – 
SKADET
 
At Tryg først tegnede kaskoforsikring for køretøjet den 31. oktober 
2019, hvilken blev afgangsført den 23. januar 2020, da præmien al-
drig blev betalt, 

At enten leasingtager eller formentligt en person fra -
 i forbindelse med indtegningen oplyste Trygs erhvervskunde-
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rådgiver om, at han ikke havde råd til forsikringen, jf. bilag G i den 
konkrete sag, 

At det af policen fremlægges (bilagsnr. H i den konkrete sag) date-
ret den 17. januar 2020 og gældende fra 31. oktober 2019 (for det på-
ståede tidspunkt for leasingaftalens indgåelse) fremgår, at køretøjet 
er en Audi Q5, og at ”bilens kilometerstand den 16.1.2020 er oplyst 
til 130.000 km.”, 

At det er bemærkelsesværdigt, at køretøjet er indtegnet som en mo-
del Q5, når den er angivet som en model Q7 i leasingaftalen, og at 
kilometertallet er lavere end køretøjets reelle kilometertal angivet 
til 288.000 km i leasingtaftalen af 31. oktober 2019 og sidst synet 
med 276.000 km den 29. maj 2019, 

At  ikke har sandsynliggjort, at bilen er skadet, jf. deklaratio-
nens pkt. 1.c. og 1.d., efter anmodning om notering af F-deklaratio-
nen den 8. november 2019, idet køretøjets stand/skader på tids-
punktet for indgåelsen af leasingkontrakten ikke er dokumenteret 
(manglende opfyldelse af konkret provokation H), hvorved frem-
hæves, at der er tale om slidskader/småskader, som kan være op-
stået når som helst i bilens ca. 12 års levetid forinden og kørte ca. 
288.000 kilometer, 

At  tilsvarende ikke har sandsynliggjort dækning under kasko-
forsikringen, herunder at de anmeldte skader er indtrådt i forsik-
ringsperioden, 

At s erstatningskrav bestrides, da  ikke har godtgjort, at re-
parationerne på bilen er udført (manglende opfyldelse af konkret 
provokation F), 

At hvis det findes bevist, at skaderne er sket i forsikringstiden, går 
kaskoforsikringen, jf. FAL § 54 forud for F-deklarationen, og det 
gælder under kaskoforsikringen en selvrisiko på kr. 6.913 per 
skade, jf. policen (individuelt bilag G) på nær ved friskade og glas-
skade, hvor er gælder en selvrisiko på kr. 1.500,
 
At alle skader er under selvrisikoen på kr. 6.913 (0-skader) på nær 
taksatorrapport nr. 69 07051,20 0136 H, som er en skade på forru-
den, opgjort til kr. 4.198,39 eks moms, hvor der gælder en selvrisiko 
på kr. 1.500, hvorfor i alt kr. 2.698,39 maksimalt kan komme til ud-
betaling under kaskoforsikringen, 
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At i tilfælde af dækning under F-deklarationen, har Tryg som angi-
vet i svarskriftet vurderet gensalgsværdien uden skader til kr. 
120.000 eks. moms og afgift, og med skader til kr. 110.000, hvorfor 

 som udgangspunkt maksimalt kan få erstattet forringelsen af 
bilens værdi, jf. bemærkningerne til F-deklarationen, side 12, hvil-
ket udgør kr. 10.000,
 
At da Tryg har afviser dækning for 4 ud af de 8 skader, idet ska-
derne er undtaget dækning, jf. svarskriftet, kan s maksimale 
krav under deklarationen udgøre kr. 9.604,02, hvorfra skal fratræk-
kes deklarationsgebyret på kr. 950, i alt kr. 8.654,02, 

At  har ikke besvaret nogle af den konkrete opfordringer A-J 
for så vidt angår dette køretøj, og som følge heraf har  ikke løf-
tet bevisbyrden for, at køretøjet var til stede ved indgåelsen af afta-
len, at der foreligger en gyldig leasingaftale, herunder at første-
gangsydelsen er betalt af leasingtager, og at  ikke iagttog sin 
loyalitetsforpligtelse i forbindelse med aftaleindgåelsen, idet man 
ikke har dokumenteret, at der blev ført tilstrækkelig kontrol og fo-
retaget relevante undersøgelser, samt at man modtog relevant do-
kumentation fra leasingtager / 
 
At hvis aftalen fastslås gyldig i det konkrete tilfælde, så har  i 
øvrigt ikke dokumenteret, hvordan og hvornår leasingaftalen blev 
misligholdt. 

At der ikke skal ske inddrivelse efter deklarationsvilkår pkt. 2.a., da 
omkostningerne for inddrivelse efter punkt 3.d., reelt vil overstige 
kravet.” 

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse 
af sagen.
 
Rettens begrundelse og resultat
Retten lægger på baggrund af kvitteringerne fra Skat vedrørende registrering af
bilerne i de enkelte sager til grund, at der vedrørende samtlige biler blev anmo-
det om tegning af både ansvars- og kaskoforsikring i forbindelse med leasingaf-
talernes indgåelse. Endvidere må oprettelsen af F-deklarationerne, som  

 oprettede vedrørende samtlige biler, anses for begæringer om teg-
ning af kaskoforsikring. 

Det følger af pkt. 5 c i F-deklarationen vedrørende deklarationens ophør sam-
menholdt med bemærkningerne til vilkår for F-deklarationen vedrørende pkt. 5 
c, at forsikringsselskabet ikke har tegningspligt for så vidt angår kaskoforsik-
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ring, og at selskabet har 4 uger til at meddele kreditor, at det ikke ønsker at 
tegne forsikringen. Overskrides disse 4 uger, finder pkt. 5 b i F-deklarationen 
anvendelse, og selskabet er i dækning i 26 uger efter, at det er meddelt kredi-
tor/leasingtager, at forsikringen ikke vil blive antaget. 

Det er ubestridt, at Tryg i samtlige 9 sager først foretog afvisning af F-deklara-
tionen efter de 4 uger. Tryg er derfor som udgangspunkt i kaskoforsikrings-
dækning overfor  i 26 uger regnet fra den dato, hvor Tryg fore-
tog afvisning af F-deklarationen i de enkelte sager.

Det fremgår af ordlyden af pkt. 4 a i F-deklarationen, at deklarationen træder i 
kraft, når den er elektronisk ekspederet fra leasinggiver. Af bemærkningerne til 
vilkår for F-deklaration fremgår vedrørende pkt. 4 a, at reglen fraviges, og 
ikrafttrædelsestidspunktet fremrykkes, når lånedokumenterne underskrives, og 
køretøjet afleveres fra forhandler fredag/lørdag/søndag, hvis nærmere anførte 
forudsætninger er opfyldt, herunder at deklarationen ekspederes af kreditor om 
mandagen. Der er mellem parterne enighed om, at underskrivelse af leasingaf-
tale og aflevering af bilen fra forhandleren i ingen af sagerne er sket fredag/lør-
dag/søndag.

Efter ordlyden af F-deklarationens pkt. 4 a, hvoraf det fremgår, at deklarationen 
træder i kraft, når den er elektronisk ekspederet fra leasinggiver, sammenholdt 
med bemærkningerne til deklarationens pkt. 4 a, om den situation, hvor reglen 
fraviges, er deklarationerne herefter trådt i kraft på de datoer, hvor  

 har oprettet F-deklaration i de enkelte sager.  anbrin-
gende om, at  er indtrådt i rettigheder i henhold til kaskofor-
sikring med tilbagevirkende kraft fra bilernes indregistreringstidspunkt, og at 
en F-deklaration hermed har virkning ex tunc, støttes ikke af deklarationsvilkå-
rene i F-deklaration, bemærkningerne til vilkår for F-deklaration og retspraksis.

Kaskoforsikringsdækning i henhold til F-deklarationerne forudsætter, at de en-
kelte biler var i leasingtagernes besiddelse og ikke var bortkommet, da F-dekla-
rationerne blev elektronisk ekspederet af  og hermed blev op-
rettet og trådte i kraft.

Retten bemærker herefter følgende vedrørende de enkelte sager:

BS-40199/2020-GLO – leasingtager  
Det fremgår, at bilen var til registreringssyn den 28. oktober 2019, og det findes
på den baggrund godtgjort, at bilen eksisterede på det tidspunkt.

Leasingaftalen og allonge- Leverancegodkendelse angiver at være underskrevet 
af  den 28. oktober 2019, det vil sige samme dag. 
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Det kan lægge til grund, at  den 9. oktober 2019 indgav 
politianmeldelse vedrørende et databedrageri, og at  un-
der sagen BS-27074/2021-ODE, som  havde anlagt mod  

, har forklaret, at han ikke kender noget til den leasede bil og al-
drig har haft den i sin besiddelse, og at det ikke er hans underskrift på leasin-
gaftalen. Af dommen i sagen BS-27074/2021-ODE fremgår blandt andet, at ret-
ten på baggrund af s forklaring og de i sagen fremlagte 
dokumenter har fundet det bevist, at  ikke indgik leasin-
gaftalen den 28. oktober 2019, og at leasingaftalen må anses som ugyldig som 
følge af falsk. 

Af s vidneforklaring fremgår, at han på vegne af 
Tryg havde et møde med  i oktober 2020, og at  

 under mødet afviste at have underskrevet leasingaftalen, og at 
 blandt andet blev forevist et foto af et kørekort, som Tryg 

havde modtaget fra  og at  afviste at 
kende til kørekortet.  har i tilknytning hertil forkla-
ret, at han - efter at have mødt  - kan bekræfte, at det ikke 
er  på fotoet på kørekortet.

Under de således foreliggende omstændigheder har  ikke løf-
tet bevisbyrden for, at bilen, som blev fundet udbrændt den 27. november 2019 
ved Motorring 3, først er bortkommet efter at F-deklarationen blev oprettet den 
30. oktober 2019, hvor deklarationen samtidig trådte i kraft.

Tryg frifindes derfor, som nedenfor anført.

BS 40347/2020-GLO – leasingtager  
Det fremgår, at bilen, som var importeret fra Tyskland, var til told- og registre-
ringssyn den 8. november 2019, og det findes på den baggrund godtgjort, at bi-
len eksisterede på det tidspunkt.

Leasingaftalen og allonge- Leverancegodkendelse angiver at være underskrevet
af  den 8. november 2019, det vil sige samme dag.

Det fremgår af s vidneforklaring, at han havde to
møder med , og at  ifølge sin
forklaring var blevet tilbudt 500 kr. for at lade sig registrere på en bil, at han
var blevet hentet af en fyr på sin bopæl og kørt hen til et sted, hvor han under-
skrev nogle papirer, og at han genkendte sin underskrift på leasingaftalen.

Det fremgår videre blandt andet, at bilen blev afmeldt i Motorregisteret den 3. 
december 2019. 
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På baggrund af s forklaring om sine samtaler med 
 sammenholdt med sagens dokumenter relateret til leasingforholdet

mellem  og  har  ikke
ikke løftet bevisbyrden for, at bilen først er bortkommet efter at F-deklarationen 
blev oprettet den 20. november 2019, hvor deklarationen samtidig trådte i kraft.

Tryg frifindes derfor, som nedenfor anført.

BS-40536/2020-GLO – leasingtager 
Det fremgår, at bilen var til told- og registreringssyn den 22. november 2019, og
det findes på den baggrund godtgjort, at bilen eksisterede på det tidspunkt.

Leasingaftalen og allonge- Leverancegodkendelse angiver at være underskrevet
af  den 26. november 2019.

Det kan lægges til grund, at  den 10. marts 2020
indgav politianmeldelse vedrørende et identitetstyveri med et gerningstids-
punkt den 16. januar 2020.  har under sagen BS-
37281/2021-ODE, som  havde anlagt mod 

, forklaret, at han ikke har indgået leasingaftalen, og at det ikke er
hans underskrift. Af dommen i BS-37281/2021-ODE fremgår blandt andet, at
retten har fundet det godtgjort, at lønsedler, årsopgørelse og kontoudtog, som

 modtog i forbindelse med etableringen af leasingaftalen var
forfalskede, og at det ikke er godtgjort, at leasingaftalen er indgået med 

s viden og accept. 

 har under hovedforhandlingen afgivet vidnefor-
klaring, hvor han har fastholdt, at han har været udsat for et identitetstyveri, og 
at det ikke er hans underskrift på leasingaftalen, og han har videre forklaret, at 
han aldrig har set bilen. 

 har som vidne om sin samtale med 
 endvidere forklaret, at  oplyste, at

det ikke var hans underskrift på leasingaftalen, og at han ingen kendskab havde
til bilen. 

Det fremgår videre blandt andet, at bilen blev afmeldt i Motorregisteret den 4. 
december 2019.

På baggrund af sagens dokumenter og de afgivne forklaringer sammenholdt
med sagens oplysninger i øvrigt vedrørende leasingforholdet mellem 

 og , har  ikke løftet bevis-
byrden for, at bilen først er bortkommet efter F-deklarationen blev oprettet den 
4. december 2019, hvor deklarationen samtidig trådte i kraft.
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Tryg frifindes derfor, som nedenfor anført.

BS-40557/2020-GLO – leasingtager 
Det fremgår, at bilen var til registreringssyn den 12. december 2019, og det fin-
des på den baggrund godtgjort, at bilen eksisterede på det tidspunkt.

Leasingaftalen, allonge- Modtagelseserklæring samt allonge – Leverancegod-
kendelse angiver at være underskrevet af  den 16. 
december 2019.

Det kan efter det oplyste lægges til grund, at den pågældende bil efterfølgende
ved en slutseddel dateret den 29. januar 2020 blev solgt af en privatperson gen-
nem  til en rumænsk køber i Rumænien, og at ,  

 og Tryg i efteråret 2020 havde kontakt med en rumænsk kvin-
de, , i Rumænien, som oplyste, at hun havde købt bilen. Ifølge det 
oplyste var bilen på daværende tidspunkt i Rumænien, og bilens skæbne er i 
øvrigt ukendt.

På baggrund af sagens dokumenter og de afgivne vidneforklaringer, herunder
s vidneforklaring om sine undersøgelser angå-

ende  i relation til leasingaftalen med 
 har  ikke løftet bevisbyrden for, at bilen først er bort-

kommet efter F-deklarationen blev oprettet den 20. december 2019, hvor dekla-
rationen samtidig trådte i kraft.

Tryg frifindes derfor, som nedenfor anført.

BS-43885/2020-GLO – leasingtager  
( )
Det fremgår, at bilen var til periodisk syn den 26. november 2018, og det frem-
går af en registreringsattest, at bilen den 7. november 2019 blev indregistreret
med  som primær ejer og -

 som primær bruger.

Leasingaftalen og allonge- Leverancegodkendelse angiver at være underskrevet 
af  den 6. november 2019.

Det fremgår af s vidneforklaring, at han den 20.
august 2020 havde et møde med , og at

 da genkendte sin underskrift på lea-
singaftalen og allonge- Leverancegodkendelse. -

 oplyste ifølge , at han var blevet truet til at underskrive 
nogle papirer og lade sig registrere på en bil, at han ikke havde turde gøre an-
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det, samt at han ikke havde været i besiddelse af bilen på noget tidspunkt. Af 
den til brug for leasingaftalen fremlagte årsopgørelse for 2018 fremgår blandt 
andet, at , født den 23. oktober 2000, i 
2018 har haft udgift til underholdsbidrag til tidligere ægtefælle eller børnebi-
drag med 43.344 kr., og årsopgørelsen må antages at være forfalsket.

Det fremgår videre blandt andet, at bilen blev afmeldt i Motorregisteret den 13. 
januar 2020. 

På baggrund af vidnet s forklaring om sin samtale med -
 sammenholdt med sagens oplysninger i øvrigt

relateret til leasingforholdet mellem  og 
 har  ikke løftet bevisbyrden for, at bilen 

først er bortkommet efter F-deklarationen blev oprettet den 20. november 2019, 
hvor deklarationen samtidig trådte i kraft.

Tryg frifindes derfor, som nedenfor anført.

BS-44000/2020-GLO – leasingtager 
Det fremgår, at bilen var til registreringssyn den 4. december 2019, og det findes
på den baggrund godtgjort, at bilen eksisterede på det tidspunkt.

Leasingaftalen og allonge- Leverancegodkendelse angiver at være underskrevet
af  den 3. december 2019, det vil sige dagen før synet.

Det fremgår af s vidneforklaring, at det ikke lyk-
kedes for ham at få kontakt til . Det kan efter vidnet s
forklaring om sine undersøgelser sammenholdt med det fremlagte screenshot
fra en mobilepay overførsel lægges til grund, at telefonnummeret anført på Al-
longe – Leverancegodkendelse – tilhørte en . Af den til
brug for leasingaftalen indleverede årsopgørelse 2018 for  fremgår 
blandt andet, at TastSelv-datoen er den 11. marts 2018, hvorfor det må lægges 
til grund, at årsopgørelsen er forfalsket.

Det fremgår videre blandt andet, at bilen blev afmeldt i Motorregisteret den 13. 
januar 2020. 

På baggrund af vidnet s forklaring sammenholdt med sagens do-
kumenter vedrørende leasingforholdet mellem  og  

 og det i øvrigt oplyste har  ikke løftet bevisbyrden for, at 
bilen først er bortkommet efter F-deklarationen blev oprettet den 13. december 
2019, hvor deklarationen samtidig trådte i kraft.

Tryg frifindes derfor, som nedenfor anført.
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BS-44226/2020-GLO – leasingtager 
Det kan lægges til grund, at bilen ikke har været til registreringssyn.

Leasingaftalen og allonge- Leverancegodkendelse og allonge – Modtagelseser-
klæring angiver at være underskrevet af  den 9. 
december 2019. Det fremgår, at bilen tillige blev registreret den 9. december 
2019.

 har under hovedforhandlingen som vidne for-
klaret, at det ikke er hendes underskrift på leasingaftalen, allonge- Leverance-
godkendelse og allonge – Modtagelseserklæring, og at hun først fik kendskab til 
bilen, da hun begyndte at modtage breve angående bilen. Det fremgår videre af 
hendes forklaring blandt andet, at en mand ved navn  havde truet 
hende til at give ham et billede af hendes pas og sygesikringsbevis, og at det er 
fotos af hendes pas og daværende sygesikringsbevis, der ses indleveret til brug 
for leasingaftalen, og at hun var blevet truet til at underskrive og købe forskel-
lige andre ting, som hun havde videregivet til . Det fremgår videre
af hendes forklaring blandt andet, at hun indgav politianmeldelse i august 2020.

Af den til brug for leasingaftalen fremlagte årsopgørelse for 2018 fremgår
blandt andet, at , født den 11. januar 1997, i 2018
har haft udgift til underholdsbidrag til tidligere ægtefælle eller børnebidrag
med 43.344 kr., og årsopgørelsen må efter det foreliggende antages at være for-
falsket.

Vidnet  har forklaret, at han den 20. august 2020
havde et møde med , og det fremgår af 

s forklaring, at  da afviste at have kend-
skab til bilen. 

Det fremgår af sagens oplysninger videre blandt andet, at bilen den 9. januar 
2020 var sat til salg på en litauisk hjemmeside, og at bilen blev afmeldt i Motor-
registeret den 13. januar 2020.

På baggrund af en samlet vurdering af sagens oplysninger vedrørende leasing-
forholdet mellem  og , har  

 ikke løftet bevisbyrden for, at bilen først er bortkommet efter F-de-
klarationen blev oprettet den 13. december 2019, hvor deklarationen samtidig 
trådte i kraft.

BS-47225/2020-GLO - leasingtager  
Det fremgår, at bilen var til toldsyn og registreringssyn den 6. december 2019,
og det findes på den baggrund godtgjort, at bilen eksisterede på det tidspunkt.
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Leasingaftalen og allonge - Leverancegodkendelse og allonge – Modtagelseser-
klæring angiver at være underskrevet af  den 3. december 2019, 
det vil sige tre dage før toldsyn og registreringssyn.

Af den til brug for leasingaftalen fremlagte årsopgørelse for 2018 fremgår
blandt andet, at , født den 17. januar 2001, i 2018 har haft udgift 
til underholdsbidrag til tidligere ægtefælle eller børnebidrag med 43.344 kr., og 
årsopgørelsen må efter det foreliggende antages at være forfalsket.

Det fremgår af s vidneforklaring, at det ikke lyk-
kedes for ham at få kontakt til . Det må endvidere efter bevisfø-
relsen lægges til grund, at  ikke har haft kontakt med 

.

Det kan efter sagens oplysninger lægges til grund, at bilen blev fundet ud-
brændt på en parkeringsplads i , og at politiet den 21. februar 2020 ori-
enterede  herom, samt at politiet samme dag afmeldte bilen i
Motorregisteret.

Efter en samlet vurdering af sagens dokumenter vedrørende leasingforholdet 
mellem  og  og det i øvrigt oplyste, herunder 
om den udbrændte bil og den manglende kontakt til , har  

 ikke løftet bevisbyrden for, at bilen ikke er bortkommet før F-de-
klarationen blev oprettet den 13. december 2019, hvor deklarationen samtidig 
trådte i kraft.

Tryg frifindes derfor, som nedenfor anført.

BS-34105/2021-GLO – leasingtager 
Leasingaftalen og allonge - Leverancegodkendelse, som angiver at være under-
skrevet af  den 31. oktober 2019, vedrører en 
Audi Q 7, indregistreret første gang den 17. august 2007, og med en kilometer-
stand på 288.000 km.

Bilen blev registreret med  som leasinggiver og 
 som leasingtager den 31. oktober 2019.

 har ifølge det oplyste taget bilen tilbage den 23. januar 2020, 
og bilen er således ikke bortkommet.

Panthaverdeklaration – F-deklaration – med  som leasinggiver
og Tryg som forsikringsselskab er oprettet den 8. november 2019 og er afvist af
Tryg den 12. februar 2020, det vil sige efter de 4 uger.
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Bilen er ikke bortkommet, og Tryg er derfor i kaskoforsikringsdækning overfor 
 for skader i overensstemmelse med deklarationsvilkårene i F-

deklarationen for leasing.

 har 24. januar 2020 anmeldt deklarationskrav i form af skader
under F-deklarationen, og det fremgår, at Tryg har takseret skader på bilen til
14.800 kr.

Dækning i henhold til F-deklarationen forudsætter, at det af 
sandsynliggøres, at skaderne er sket inden for deklarationens dækningsperiode.
Efter en samlet vurdering af bevisførelsen har  ikke sandsyn-
liggjort, at skaderne først er sket efter, at bilen blev udleveret til leasingtageren 
og efter deklarationen trådte i kraft den 8. november 2019. 

Tryg frifindes derfor, som nedenfor anført.

Sagsomkostninger:
Efter sagernes værdi, forløb, og udfald skal  betale sagsom-
kostninger til Tryg i samtlige ni sager. Retten har ved omkostningsfastsættelsen
desuden lagt vægt på sagernes karakter og forberedelsens omfang sammen-
holdt med, at sagerne i det væsentlige har vedrørt de samme problemstillinger 
og er blevet sambehandlet samt hovedforhandlet over fire hele retsdage.

I sagerne BS-40199/2020-GLO, BS-40347/2020-GLO, BS-40536/2020-GLO, BS-
40557/2020-GLO, BS-43885/2020-GLO, BS-44000/2020-GLO, BS-44226/2020-GLO
og BS-47225/2020-GLO fastsættes sagsomkostningerne til dækning af advoka-
tudgift herefter til 28.000 kr. inklusive moms i hver sag. 

I sagen BS-34105/2021-GLO fastsættes sagsomkostningerne til dækning af advo-
katudgift til 17.000 kr. inklusive moms.

Efter sagernes forløb og resultat skal  endeligt afholde udgif-
ten til vidneførslen, som Tryg foreløbigt har afholdt.

Udgiften til førelse af vidnerne  og  i alt 3.575 
kr. fordeles ligeligt på de 9 sager, således at Tryg tillægges afrundet 397 kr. i 
sagsomkostninger til dækning af udlæg til vidneførslen i hver sag. Endvidere 
tillægges Tryg til dækning af udlæg til vidneførsel i sagen BS-40536/2020-GLO 
yderligere 1.229 kr. og til dækning af vidneførsel i sagen BS-44226/2020-GLO 
yderligere 1.238 kr. 

Tryg er ikke momsregistreret.
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T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

BS-40199/2020-GLO
Tryg Forsikring A/S frifindes.

 A/S skal til Tryg Forsikring A/S betale sagsomkostninger med 
28.397 kr. 

Beløbet skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.

BS-40347/2020-GLO
Tryg Forsikring A/S frifindes.

 A/S skal til Tryg Forsikring A/S betale sagsomkostninger med 
28.397 kr. 

Beløbet skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.

BS-40536/2020-GLO
Tryg Forsikring A/S frifindes.

 A/S skal til Tryg Forsikring A/S betale sagsomkostninger med 
29.626 kr. 

Beløbet skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.

BS-40557/2020-GLO
Tryg Forsikring A/S frifindes.

 A/S skal til Tryg Forsikring A/S betale sagsomkostninger med 
28.397 kr. 

Beløbet skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.

BS-43885/2020-GLO
Tryg Forsikring A/S frifindes.
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 A/S skal til Tryg Forsikring A/S betale sagsomkostninger med 
28.397 kr. 

Beløbet skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.

BS-44000/2020-GLO
Tryg Forsikring A/S frifindes.

 A/S skal til Tryg Forsikring A/S betale sagsomkostninger med 
28.397 kr. 

Beløbet skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.

BS-44226/2020-GLO
Tryg Forsikring A/S frifindes.

 A/S skal til Tryg Forsikring A/S betale sagsomkostninger med 
29.635 kr. 

Beløbet skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.

BS-47225/2020-GLO 
Tryg Forsikring A/S frifindes.

 A/S skal til Tryg Forsikring A/S betale sagsomkostninger med 
28.397 kr. 

Beløbet skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.

BS-34105/2021-GLO 
Tryg Forsikring A/S frifindes.

 A/S skal til Tryg Forsikring A/S betale sagsomkostninger med 
17.397 kr. 
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Beløbet skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.


