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1. Kernepunkter 
 

Medlemsskab i Kameo 

 

Alle kan søge om medlemskab i Kameo, og vilkårene for tildeling af ansøgningen 

fremgår på Hjemmesiden. Ved tildeling af medlemskab tildeles medlemmet et unikt ID-

nummer, som blandt andet benyttes ved indbetalinger i forbindelse med de lån, som 

Kameo formidler i egenskab af Agent. 

 

Opsummering af risiko og hovedmekanismer i lån som udbydes via Kameo 

At yde lån indebærer altid en risiko for, at det udlånte ikke tilbagebetales, at der 

tilbagebetales mindre end det man udlånte, eller at man ikke får fuld afregning for de 

renter, man har beregnet. Långiverne må selv vurdere, om risikoen de løber for ikke at 

få hel eller delvis tilbagebetaling af lånet, står i forhold til det afkast, de kan forvente af 

deres investering i lånet. Långiver er selv ansvarlig for at vurdere, om dennes økonomi 

kan tåle den likviditetsbelastning, som følger af, at det tager en vis tid, fra låneandelen 

indbetales til Kameo og frem til, at låneandelen tilbagebetales til Långiver.  

 

Samtidig medfører låntagning altid en byrde for Låntagers økonomi. Låntager skal selv 

vurdere, om Låntagers situation gør det muligt at tilbagebetale gælden afdrag og renter 

efterhånden som den forfalder. 

 

Kameo formidler lån mod sikkerhedsstillelse. Selvom der er stillet sikkerhed, er der 

stadig risiko for, at lånet, ikke tilbagebetales. Den reelle værdi af sikkerheden er for 

eksempel afhængig af, at den pantsatte genstand eller ejendom, faktisk har en sådan 

værdi i en tvangssalgsproces, at der er tilstrækkelige penge til at dække långivernes 

krav. Ved tvangssalg og inddrivelse påløber der omkostninger i forbindelse med 

inddrivelsen, som skal dækkes gennem tvangssalget Indbetalinger under og i 

forbindelse med inddrivelsesprocessen afskrives først på inddrivelsesomkostningerne 

og dernæst på hovedstolen og renter 

 

Kameo yder ikke finansiel rådgivning eller anden rådgivning knyttet til investeringer eller 

lån, der tilbydes på Hjemmesiden. Kameo præsenterer de potentielle långivere forde 

oplysninger, som Kameo modtager gennem potentielle låntageres låneansøgninger. 

Selvom Kameo kontrollerer de oplysninger, de modtager fra dem, der ansøger om lån 

via hjemmesiden, og selvom Kameo vurderer risikoen ved at yde lån til det enkelte 

projekt, foretager Kameo ingen selvstændig kreditvurdering af hverken låntager eller 

projektet Rentefastsættelse og/eller offentliggørelse af en auktion kan således ikke 

anses som en kreditvurdering fra Kameos side. 
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Ved at ansøge om lån bekræfter låntager, at alle oplysninger, der er givet til Kameo om 

låntagers forhold, er korrekte og givet på en måde, der ikke er egnet til misforståelse 

eller vildledelse. Samtidig forpligter låntager sig til at underrette Kameo, såfremt/hvis 

forholdene ændrer sig, for eksempel hvis låntagers økonomi forringes grundet forøgelse 

af andre kreditorer. I tilfælde af forkerte oplysninger eller manglende korrektion, vil lånet 

kunne annulleres og/eller opsiges, og renter og omkostninger blive krævet dækket i 

overensstemmelse med Vilkårene. 

 

Kameos rolle 

 

Kameo stiller lån til rådighed for långivere og låntagere på en elektronisk platform, som 

i dag er tilgængelig via hjemmesiden. Kameo repræsenterer hverken långivre eller 

låntager, og stiller platformen til rådighed, så der kan indgås aftaler om lån og 

tilbagebetaling mellem parter, som ellers ville have svært ved at finde hinanden. Alt dette 

er baseret på en ambition om at sørge for mere finansiering til mindre skandinaviske 

virksomheder, og skabe en ny investeringsmulighed for små og store investorer.   

 

Kameo har ikke ret til at ændre aftalerne på vegne af nogen af parterne efter aftalernes 

indgåelse. Udestående lån inddrives på vegne af långiverne af GALST 

Advokataktieselskabs inkassoafdeling, SVEGA Advokatinkasso. I tilfælde af varig 

misligholdelse og misligholdelse, der ikke kan afhjælpes (som 

konkurs/rekonstruktion/død), overdrages det samlede udestående krav automatisk til 

GALST Advokataktieselskabs inkassoafdeling, SVEGA Advokatinkasso fra hver enkelt 

långiver, der således forestår inkassoinddrivelsen på Låntagernes vegne.  

2. Hvad gør Kameo? 
 

Kameo ApS, med CVR.nr. 36490896, registreret adresse Applebys Plads 7, 1411 

København K (“Kameo”), leverer en låneformidlingstjeneste, som muliggør en effektiv 

låneproces for låntagere, der har brug for finansiering, og for långivere, der har ledig 

kapital og vil låne penge ud. Denne formidlingstjeneste, sammen med tilhørende 

tjenester, som f.eks. at bistå parterne med ind- og udbetalinger samt inddrivelse af 

forfaldne krav, omtales i disse vilkår som tjenesten (”Tjenesten”). Tjenesten leveres 

gennem Kameos hjemmeside dk (“Hjemmesiden”). Inddrivelse af forfaldne krav 

forestås af GALST Advokataktieselskabs inkassoafdeling, SVEGA Advokatinkasso eller 

en anden tredjepart efter aftale med Långiverne. 
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Långiver er indforstået med, at Kameo ikke yder finansiel rådgivning eller anden 

rådgivning knyttet til investeringer eller lån som tilbydes på Hjemmesiden. Långiver 

eneansvarlig for anvendelse af Tjenesten og for beslutningen om at låne penge gennem 

Tjenesten. Yderligere information om risikoen med Tjenesten findes bl.a. under punkt 4, 

11 og 13. 

 

Kameos virksomhed i Danmark er organiseret i Kameo ApS. Kameo ApS har 

godkendelse fra Finanstilsynet til at drive pengeinstitutvirksomhed, herunder med ret til 

at yde betalingstjenester i Danmark. Kameo ApS er under tilsyn af Finanstilsynet i 

henhold til lov om finansiel virksomhed og Kameo er også underlagt lov om 

forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorvirksomhed 

(Hvidvasksloven). 

3. Definitioner 
 

I disse vilkår har de nedenfor definerende begreber følgende betydning: 

 

“Agenten”  

Kameo ApS 

CVR-nr.: 36490896 

Applebys Plads 7,  

1411 København K 

Tlf. (+45) 42 36 94 74 

e-mail: helpdesk@kameo.dk 

 

Forbrugeraftaleloven 

 

Lov nr. 1457 af 17/12/2013 om forbrugeraftaler herunder, om 

oplysningspligt og fortrydelsesret ved fjernsalg og salg 

udenfor fast forretningslokale, eller den lov, som til enhver tid 

måtte erstatte denne, med tilhørende forskrifter.  

“Aftalen” Fælles betegnelse for alle aftaler, der indgås mellem Långiver, 

Låntager, Kameo, som agent for Låntagerne, kaldet Agenten, 

Kautionister og andre tredjeparter, herunder Kameos 

generelle vilkår for Långivere, Kameos generelle vilkår for 

Låntagere, Låneaftalen, Garantien, Gældsbrevet, 

Sikkerhedsaftalen og aftale om overdragelse af Långivers 

fordringer i forbindelse med tvangsinddrivelse. 

“Bankdag” Alle dage undtagen lørdag, søndag og andre dage, hvor 

banker i Danmark almindeligvis holder lukket. 
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“Bankkonto” Den konto i en dansk bank, som Långiver har angivet i 

forbindelse med registrering på Hjemmesiden, og som tilhører 

og er registreret i Långivers navn. 

“Bud” Et tilbud fra en Långiver om at låne penge til en Låntager, og 

som er fremsat gennem Hjemmesiden. Bud består af en rente 

og et beløb, som Långiver stiller til rådighed for Låntager på 

de vilkår, som offentliggøres for Lånet på Hjemmesiden. 

“Garanti” En anfordringsgaranti som en Kautionist stiller til sikkerhed for 

tilbagebetaling af Lån med renter og omkostninger. 

“Gældsbrev” Eksigibelt gældsbrev udstedt af Låntager til Långiverne og 

Agenten som et særligt fundament for tilbagebetaling af Lån, 

renter og omkostninger og for tvangsfuldbyrdelse efter 

retsplejelovens § 478, stk. 1 (5) og stk. 4. 

“Hvidvasksloven” Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og 

finansiering af terrorvirksomhed, eller den lov som til enhver 

tid måtte erstatte denne, med tilhørende forskrifter.  

“Justeret Beløb” Beløbet i Låneansøgningen efter Låntager har justeret 

beløbet i overensstemmelse med Vilkårene.  

“Kameo-konto” Hvert Medlems brugerkonto på Hjemmesiden, hvor 

information om det enkelte Medlem og dets 

forpligtelser/engagementer gennem Kameo er samlet. 

“Kameos Klientkonto” Kameos klientkonto nr. 52909020792016 registreret i DNB, 

eller den klientkonto som Kameo senere måtte skifte til og 

som er angivet på Hjemmesiden.  

“Kautionist” Den tredjepart som stiller Garanti eller pantesikkerhed eller 

Kautionerer personligt ved selvskyldnerkaution for Låntagers 

forpligtelser efter Låneaftalen. 

“Lån” Beløbet lånt til en Låntager af en eller flere Långivere, i én 

eller flere Trancher og gennem en eller flere Auktioner, og 

som vedrører samme Projekt eller formål og som er sikret 

gennem fælles sikkerheder. 

“Låneandel” En Långivers andel i Lånet. 

“Låneaftalen” Fællesbetegnelse for alle de individuelle låneaftaler som 

indgås for hver enkelt Låneandel mellem en Låntager og den 

enkelte Långiver, og som baseres på den standard, som 

præsenteres til Långiverne ved indgivelse af Bud.   
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“Låneansøgning” En ansøgning fra en Låntager om optagelse af et Lån, i det 

format som Kameo foreskriver på Hjemmesiden på 

ansøgningstidspunktet. 

“Lånetilbud” Tilbuddet om Lån, bestående af en eller flere Låneandele og 

en eller flere Trancher, som en Låntager bliver tilbudt via 

Kameo.  

“Långivere” De fysiske eller juridiske personer, der er Medlemmer, og som 

har ydet lån eller har til hensigt at yde lån til en Låntager.   

“Låntager” En juridisk person, der er Medlem, og som har optaget et Lån, 

eller har til hensigt at optage et lån fra en eller flere Långivere. 

“Maksimal Rente” Den højeste rente som Låntager har forpligtet sig til gennem 

accept af Lånetilbuddet. 

“Medlem” En fysisk eller juridisk person som har registreret sig på 

Hjemmesiden, og som er godkendt som medlem af Kameo.   

“Minimumslånebeløb” 

 

Det mindste beløb som Låntager accepterer at låne i tilfælde 

af, at aktionen(erne) ikke indbringer det Lånebeløb, det er 

søgt om. 

“Hjemmesiden” Kameos hjemmeside www.kameo.dk   

“Politisk Udsat 

Person” 

Fysiske personer, der har eller har haft ledende/højtstående 

offentligt hverv eller stilling i en anden stat end Danmark, og 

som er nærmere defineret i Hvidvaskloven med tilhørende 

forskrifter. 

“Projekt” Udviklingsprojektet eller andet formål, der er angivet til brug 

for Lånet på Projektsiden.  

“Projektside” Området på Hjemmesiden, som er dedikeret Lånet og det 

projekt, som Låntager har søgt om lån til, for tiden tilgængelig 

under fanen «Projekt». 

“Reel 

Rettighedshaver” 

En fysisk person, der handler på vegne af et Medlem, eller 

hvis Medlemmet er en juridisk person, den som har 

bestemmende indflydelse på Medlemmet, hvilket altid – men 

ikke begrænset til - anses at være tilfældet, hvis personen 

direkte eller indirekte kontrollerer mere end 25% af 

stemmerne eller kapitalen i den juridiske person. 

Reel Rettighedshaver, eller reel ejer, er et begreb som 

benyttes/anvendes i og skal forstås på baggrund af 

Hvidvaskingsloven.  
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“Rente” Den rentesats, der tilbydes for Lånet, som fremgår af 

Projektsiden. Renten er fast i Lånets løbetid. 

“Rentebetalingsdag” Den dag Renten forfalder til betaling i henhold til Låneaftalen.   

“Sikkerhed” Garanti, Gældsbrev og anden sikkerhed i form af pant i aktier, 

anparter, ejerandele, fast ejendom eller andre aktiver. 

“Sikkerhedsaftale” Den aftale om pantsætning som Låntager eller andre indgår 

om sikkerhedsstillelse for Låntagers forpligtelser efter 

Låneaftalen. 

“Terminbeløb” Det beløb som skal betales ved hver Tilbagebetalingsdag og 

som inkluderer afbetaling/tilbagebetaling af Lånet 

inklusivpåløbne renter og gebyrer. 

“Tilbagebetalingsdag” Den dag, hvor Terminsbeløbet (aftalt ydelse) forfalder til 

betaling i henhold til Låneaftalen. 

“Tildeling” Processen, hvorved en eller flere Långivere, der har afgivet 

Bud, tildeles Låneandele i et Lån, hvor hver Låneandel 

maksimalt kan udgøre det højeste beløb, der er angivet i det 

respektive Bud, og hvor summen af alle Låneandelene ikke 

kan overtige det ansøgte Lån eller eventuelt den andel af det 

ansøgte lån, som den aftalte Tranche relaterer sig til.  

“Tjenesten” Formidlingstjenesten med tilhørende tjenester, som Kameo 

tilbyder på Hjemmesiden. 

“Transche”  Hver af de Trancher eller dele af Lånet som Kameo efter aftale 

med Låntager udsteder, hvoraf alle Trancher sikres gennem 

samme sikkerheder og samme Projekt, men hvor 

Terminbeløb, Tilbagebetalingsdag, Rentebetalingsdag, dato 

for Vellykket Auktion og alle andre tidspunkter, som naturligt 

knyttes til den enkelte Tranche, fastsættes med udgangspunkt 

i når den aktuelle Tranche sættes i auktion og evt. udbetales 

som beskrevet i Vilkårene. 

“Vellykket Auktion” En låneauktion som inden for 1 måned efter auktionen stilles 

til rådighed for budgivning, resulterer i, at et samlet beløb 

svarende til mindst Minimumslånebeløbet i 

Låneansøgningen, eller det Justerede Beløb, tilbudt af en eller 

flere Långivere, og at renten ved auktion med uspecificeret 

rente er lig med eller lavere end den Maksimale rente.  

“Vilkår” Kameos generelle vilkår som til enhver tid er gældende for 

henholdsvis Långivere og Låntagere. 
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4. Vilkår 

4.1 Gyldighed 
Disse generelle Vilkår godkendes og accepteres som bindende af og for Medlemmet 

gennem Medlemmets registrering af sig selv som medlem på hjemmesiden, eller via 

afgivelse af Bud, hvis Medlemmet ikke tidligere er registreret. Herefter bindes 

Medlemmet af Vilkårene, som de til enhver tid er udformet, jf. afsnit 21.1 nedenfor, indtil 

Medlemskabet ophører eller afsluttes, medmindre andet fremgår af Vilkårene. 

Medlemmet kan ikke undgå forpligtelser, der er opstået eller opstår i umiddelbar 

tilknytning til medlemskabet ved at opsige sit medlemskab. Sådanne forpligtelser består 

også, hvis Kameo afslutter medlemskabet. 

 

4.2 Ansøgning  
 

Hvert Lån mellem Låntager og en eller flere Långivere reguleres af Låneaftalen samt de 

generelle vilkår, som Kameo har fastsat for Långtagere og Långivere. Sikkerhed, der 

stilles for et Lån, reguleres af Garanti og/eller Sikkerhedsaftale, samt øvrige 

pantsæningsdokumenter/pantebreve og Gældsbreve. Mellem Långiverne og Agenten 

indgås også en aftale om overdragelse af Långivernes krav i tilfælde af visse former for 

misligholdelse, som giver Agenten ret til direkte inddrivelse af udestående krav i 

tilknytning til Lånet.  Alle disse dokumenter, herunder Vilkår, defineres samlet som 

”Aftalen”. 

 

 

Kameo er ikke direkte part i Låneaftalen, Sikkerhedsaftalen eller 

Sikkerhedsdokumenterne,   men kan i eget navn, som Agent for långiverne, modtage og 

fordele indbetalinger samt opsige lånet ved eventuel misligholdelse samt inddrive 

udstående krav på vegne af Långiverne og tillige på Långivernes vegne [i eget navn] 

indgå aftaler om tinglysning af sikkerhed som defineret under punkt 3 under punkterne 

”Sikkerhed” og ”Sikkerhedsaftalen”.  

 

Ansvarsforholdet mellem Kameo, som Leverandør af Tjenesten, og Långiver, som 

Medlem, reguleres af de generelle Vilkår. 
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Disse Vilkår inskrænker ikke de rettigheder Långiver måtte have i henhold til 

Forbrugeraftaleloven eller anden ufravigelig lovgivning 

 

5. Medlemskab m.m.  

5.1 Ansøge om medlemskab 
 

Ved ansøgning om medlemskab bekræfter Långiver/Långivers repræsentant at han eller 

hun er bekendt med, at: 

 

(a) Kameo ikke er en finansiel rådgiver og at ingen information på 

Hjemmesiden, f.eks. risikovurderinger, kreditanalyser eller beskrivelser, 

kan betragtes som råd eller anbefalinger fra Kameo omkring Lån. 

 

(b) Det indebærer en risiko at låne penge ud og Långiver må derfor foretage 

sin egen vurdering af den kreditrisiko Långiver påtager sig i forbindels 

med det/de lån, som Långiver deltager i og som i værste fald kan 

indebære, at hele lånebeløbet går tabt og at der ikke bliver indbetalt 

renter; og  

 

(c) Kameo på ingen måde garanterer for Låntagers Lån eller på anden måde 

vil opfylde Låntagers forpligtigelser i henhold til Låneaftalen.  

 

5.1.1 Fysisk person 
 

Er Långiver en fysisk person bekræfter Långiver ved ansøgning om Medlemsskab, at 

Långiver: 

(a) er over 18 år; 

 

(b) er skandinavisk statsborger; 

 

(c) har en bankkonto registrert i Skandinavien i Långivers navn;  

 

(a) opfylder de krav, som fremgår af Hjemmesiden og som stilles for at indgå 

Aftalen; 

 

(b) opfylder de krav, som stilles og som fremgår af Hjemmesiden, for at kunne 
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indgå Aftalen; 

 

(c) har givet korrekte og præcise informationer og at Låntager vil varsle 

Kameo herom, hvis informationen ændres i den periode Långiver er 

medlem af Kameo; 

 

(d) optræder på vegne af Långiver selv og Långiver kender til oprindelsen af 

de overførte midler, og at Långiver vil varsle Kameo dersom Långiver 

optræder på vegne af en anden; 

 

(e) oplyser Kameo, i tilfælde af, at Långiver selv eller nogen af Långivers 

nærtstående er en Politisk Eksponeret Person; og 

 

(f) ikke er skattepligtig i USA eller andre lande udenfor EU/EØS. 

 

5.1.2 Juridisk person 
 

Ved ansøgning om medlemsskab bekræfter Låntagers repræsentant for Långiver, at han 

eller hun er fyldt 18 år og har fuldmagt eller anden form for bemyndigelse til at 

repræsentere Långiver.  

 

Hvis Långiver er en juridisk person, bekræfter Långiver ved ansøgning om medlemsskab 

også, at Långiver:  

 

(a) er et selskab etableret med selskabsnummer i Skandinavien og at 

virksomheden fortsat er under drift og Långiver har ingen information, som 

indikerer, at dette vil ændre sig;  

 

(b) har en bankkonto registreret i Skandinavien i Långivers navn; 

 

(c) har tilstrækkelig med kapital til at investere penge i Tjenesten og håndtere 

et evt. tab som måtte opstå; 

 

(d) opfylder de krav, som fremgår af Hjemmesiden og som stilles for at indgå 

Aftalen; 
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(e) har givet korrekte og præcise informationer og at Långiver vil varsle 

Kameo, hvis informationen ændrer sig i løbet af den tid Långiver er 

Medlem af Kameo; 

  

(f) optræder på vegne af Långiver selv og Långiver kender til oprindelsen af 

de overførte midler, og at Långiver vil varsle Kameo dersom Långiver 

optræder på vegne af en anden; 

 

(g) ikke er skattepligtig i USA eller andre lande udenfor EU/EØS; og 

 

(h) oplyser Kameo om samtlige Reelle Rettighedshavere i Långiver, samt om 

Långiver selv eller nogen af Långivers repræsentanter eller Reelle 

Rettighedshavere er en Politisk Eksponeret Person.  

 

5.2 Godkendelse af medlemsskab  
 

Når Långiveres registrering registreres og godkendes samt bekræftes af Kameo, bliver 

Långiver Medlem.  

 

Kameo godkender kun Långivers ansøgning om medlemsskab, hvis følgende tiltag er 

gennemført:   

 

(a) Identitetskontrol af (i) cvr-nr./personnummer og Bankkonto (indebærer 

bl.a. kontrold af, at Bankkontoen er registreret i Långivers navn samt 

kopier af kontoudtog) og (iii) adresse; 

 

(b) Kreditoplysninger om Långiver (gælder kun, hvis Långiver er en juridisk 

person); og 

 

(c) Hvidvaskningskontrol i henhold til Hvidvaskloven (dette indebærer bl.a., 

at Kameo indhenter oplysninger om hvad Lånet skal benyttes til, om der 

forefindes Reelle Rettighedsindehavere i Långiver, om nogen af 

Låntagers repræsentanter er Politisk Eksponerede Personer eller er 

opført på nogen sanktionsliste).  

  

Kameo vil kontinuerligt udføre kontrold i henhold til punkt (c) så længe Långivers 

medlemsskab består.  
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Kameo forbeholder sig ret til, at afvise medlemsskab uanset årsag. Eksempler på 

begrundelser for afslag kan være, men er ikke begrænsede til: (i) at Långiver ikke har 

givet fyldestgørende oplysninger i ansøgningen, (ii)  at forudsætningerne i 5.1.1 (a) - (j) 

eller 5.1.2 (a) - (i) i Vilkårerne ikke er opfyldte, (iii) at Långivers medlemsskab medfører 

en risiko for, at Kameo eller Långiver vil blive påført uønskede skatteretslige 

konsekvenser eller det vil få andre uønskede retslige konsekvenser. Godkendelsen af 

medlemsskabet skal ikke tolkes således, at de nævnte konsekvenser ikke kan opstå og 

Kameo fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med eventuelle skatteretslige og øvrige 

retslige konsekvenser af medlemsskabet eller optagelse og/eller udstedelse af Lån jf. 

anførte i punkt . 14.2 og 15 nedenfor. Kameo er ikke forpligtet til at begrunde afslaget.  

 

5.3 Fortrydelsesretpå medlemskab 
 

Hvis Långiver er en forbruger og ikke agerer som repræsentant for en juridisk person, 

har Långiver ret til, inden fjorten (14) dage fra Långiver blev Medlem, at afslutte 

medlemsskabet i henhold tilForbrugerbeskyttelsesloven. 

 

Långiver benytter sin ret til at afslutte Medlemsskabet ved at fudylde et skema 

tilgængeligt på Hjemmesiden, som derefter udskrives og sendes med post til Kameo, 

eller scannes og sendes via e-mail til helpdesk@kameo.dk. Medlemmet er herefter 

frameldt Tjenesten.  

 

5.4 Medlemskabet  
 

Låntagers medlemskab er personligt, og Låntager er eneansvarlig for alle handlinger 

udført på Hjemmesiden ved login med Låntagers brugeroplysninger.  Kameo er ikke 

ansvarlig for tab forårsaget af udenforstående, der anvender Låntagers 

brugeroplysninger. Hvis Låntager har mistanke om, at nogen uberettiget har adgang til 

Låntagers brugeroplysninger, skal Låntager straks kontakte Kameo for spærring af 

kontoen. 

 

Långivers Medlemsskab indebærer bl.a., at Långiver samtykker til, at: 

 

(a) Långivers bud i forbindelse med Låneansøgninger (uden at specifisere, 

at netop dette tilbud kommer fra Långiver) vil være synligt for andre 

Medlemmer; 
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(b) Låntagers spørgsmål og svar under afsnittet “Spørgsmål & Svar” på 

Hjemmesiden bliver synlig for andre Medlemmer, og at disse ensidigt kan 

ændres eller fjernes af Kameo, hvis de ifølge Kameos opfattelse 

indeholder racistisk, sexistisk, kriminelt eller andet uacceptabelt indhold, 

er misvisende eller afviger fra emnet; 

 

(c) Kunne tage imod tilbud om at låne penge til Låntagere på Hjemmesiden; 

 

(d) Kameo rapporterer oplysninger om Låntager, som Låntager har givet via 

Tjenesten, til skattemyndighederne og andre relevante myndigheder, som 

Kameo er pligtig til i henhold til lov og forskrifter; 

 

(e) Kameo deler nødvendige oplysninger, kun til ikke-kommercielle formål, 

med  tredjemænd i overesstemmelse med myndighedskrav og Kameos 

persondatabeskyttelsespolitik (www.kameo.dk); og 

 

(f) Aftaleindgåelse i forbindelse med det enkelte Lån sker som det til enhver 

tid er foreskrevet på Netsiden, for eksempel ved brug af elektronisk 

signatur eller ved klik-accept efter login.  

 

Långivers samtykke i forbindelse med medlemskabet gælder for hele perioden, hvor 

Långiver er Medlem og/eller er part i nogen del af Aftalen. Samtykket kan ikke 

tilbagekaldes af Låntager.  

 

5.5 Afslutning af medlemskabet 
 

Et Medlem, der ikke har nogen forpligtelser over for et andet Medlem, Agenten (Kameo), 

og som heller ikke har lånt penge ud i forbindelse med nogen Låneaftale, kan afslutte sit 

medlemskab til enhver tid.  

 

Kameo har ret til ensidigt at afslutte Långivers medlemskab, hvis Långiver ikke har været 

logget på Hjemmesiden i mindst et (1) år. Kameo skal i så fald underrette Långiver via 

e-post mindst tredive (30) dage i forvejen.  

 

Kameo kan også vælge at afslutte Långivers medlemsskab, hvis Långiver undlader at 

betale et Bud som beskrevet i punkt 6.3. 

 

http://www.kameo.dk/
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Kameo har ret til at afslutte Långivers medlemskab med øjeblikkelig virkning og uden 

varsel, hvis der er mistanke om:  

(a) konkurs, opløsning, dødsfald eller at Långiver på anden måde ikke 

opfylder vilkårene for at være Medlem; 

(b) at Långiver på væsentlig måde har brudt Vilkårene eller en Aftale; 

(c) utilbørlig/ukorrekt brug af Långivers brugeroplysninger;  

(d) Långiver offentliggør racistisk, sexistisk, kriminelt eller andet uacceptabelt 

indhold på Hjemmesiden; eller 

(e) brud på Hvidvaskingsloven eller anden mistanke om kriminel adfærd.  

 
Handlinger i henhold til punkterne (b) – (e) kan politianmeldes af Kameo.  

 

Hvis et medlemsskab ophører overføres eventuelle indestående beløb, som Kameo 

måtte have modtaget, for at overføre til Långiver, til den af Långiver oplyste Bankkonto. 

Afslutning af medlemsskab påvirker ikke de Aftaler, som Långiver på tidspunktet er part 

i eller forpligtiget eller berettiget efter, med mindre der er tale om brud på 

Hvidvaskningslovgivningen eller anden kriminel virksomhed, i hvilket tilfælde Kameo    er 

berettiget til at tage de skridt Kameo måtte være pålagt eller finder nødvendige for at 

afslutte forholdet i utide.  

 

6. Låneauktion  

6.1 Lånetilbuddet 
 

Før lånet publiceres på hjemmesiden og auktionen starter, modtager Låntager et 

Lånetilbud fra Kameo. Lånetilbuddet gives på samme vilkår som fremgår af Låneaftalen 

som Långiverne signerer via deres budgivning i den aktuelle auktion, jf. punkt 6.2 

nedenfor. Som det er beskrevet i punkt 6.2 udfyldes Låneaftalen først med den 

information, som endnu ikke er klar når Lånetilbuddet gives, når Vellykket Auktion for det 

aktuelle Lån eller Tranche er opnået.  

 

Lånetilbuddet indeholder information om hvilken godtgørelse Låntager skal betale til 

Kameo.  

  

Efter Låntager har signeret Lånetilbuddet og godkendt platformsteksten, som 

præsenteres for potentielle Långivere på Hjemmesiden, publiserer Kameo Lånet på 
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Hjemmesiden og strater auktionen. Låntagers signering af Lånetilbuddet indebærer en 

pligt til at indgå Låneaftalen og optage Lånet på de vilkår, som fremgår af Lånetilbuddet, 

herunder Låneaftalen, så fremt Vellykket Auktion opnås. Hvis Lånet udbydes i Trancher 

vurderes hver Tranche og auktion for sig med hensyn til opnåelsen af Vellykket Auktion.  

 

Hvis en auktion afsluttes uden en Vellykket Auktion er opnået, bortfalder Lånetilbuddet 

og Låneaftalen, evt. begrænset til den aktuelle Tranche.  

 

Under ansøgningsperioden har Låntager ret til at justere beløbet i Låntagers 

Låneansøgning under forudsætning af: 

 

(a) Det justerede neløb ikke er lavere end allerede tegnede Låneandele 

under auktionen;  

(b) Låntager på en tilfredsstillende måde kan redegøre for hvorfor beløbet 

skal justeres; og  

(c) Kameo godkender en sådan justering. 

 

6.2 Auktionsprocessen  
 

Långivere kan tilbyde lån til Låntagere ved at byde på andele i lån, som ligges ud på 

Hjemmesiden efter ansøgning fra Låntager. Et Bud gives via Hjemmesiden og består af 

en rentesats med specificeret eller uspecificeret rente og et beløb, som Långiver er villig 

til at låne Låntager på de vilkår, som publiceres for Lånet på Hjemmesiden. Ved at afgive 

et Bud forpligter Långiver sig til at indbetale det aktuelle beløb til Kameos Klientkonto 

indenfor 48 timer efter afgivet Bud.  

 

Låneaftale indgås ved at Långiver gennem budgivning accepterer vilkårerne for Lånet 

og størrelsen af den andel af Lånet, som Långiver tildeles gennem den auktionsproces, 

som er beskrevet i punkt 6.2 og punkt 6.3. Långiver binder sig herved til Låneaftalen med 

den aktuelle Låntager ved at give Bud og Låneaftalen signeres samtidig hermed af hver 

Långiver ved klik-accept efter login.  

 

Hver Långiver kan gennem et eller flere Bud give lån for maksimalt 800.000 kr. per år. 

Hver Långiver kan endvidere maksimalt tegne sig for 20 % af et enkeltstående Lån eller 

Transche.  

 

Bud, som er givet i strid med de begrænsninger, som gælder efter Vilkårerne her, eller 

som fremgår af Hjemmesiden i forbindelse med den relevante auktion, vil blive justeret 
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af Kameo såfremt Budet ikke længere er i strid med de aktuelle begrænsninger og 

overskydende beløb tilbagebetales til Långiver af Kameo.  

 

6.2.1 Auktion med specificeret rente 
 

Ved en auktion med specificeret rente bestemmer Låntager på forhånd, hvilket beløb 

Låntager ønsker at låne. Kameo bestemmer derefter, hvilken rente Lånet skal 

annonceres med i auktionen. Låntager binder sig derefter til et Lånetilbud fra Kameo 

med den bestemte rente, betinget af, at det totale beløb fra samtlige Långiveres Bud i 

auktionen er lig med eller større end det Mindste Lånebeløb. Långivere kan derefter 

gennem Bud i auktionen tilbyde dele af det ønskede Lån til den rente, som Kameo har 

specificeret.  

 

I en auktion med specificeret rente afsluttes auktionen: 

(a) tidligere, hvis flere Långivere tilbyder hele Lånet som angivet i 

Låneansøgningen eller det Justerede Beløb;  

(b) tidligere, hvis Låntager accepterer et lavere beløb end det beløb, der er 

angivet i ansøgningen, og Kameo, da Lånet blev præsenteret på 

Hjemmesiden, har informeret om, at et lavere beløb end det angivne kan 

accepteres af Låntager. Det mindste beløb som Låntager er villig til at 

acceptere skal i så fald specificeres som Mindste Lånebeløb inden 

auktionen starter; eller 

(c) ved auktionens slutdato. 

 
Efter afsluttet auktion udfyldes Låneaftalen mellem de aktuelle Långivere og Låntager 

med detaljer, som afhænger af auktionens udfald. Hvis auktionen afsluttes i henhold til 

(c) og Låntager ikke accepterer Bud fra Långivere med minimum totalbeløbet angivet i 

Låneansøgningen, og hvis et lavere beløb ikke kan accepteres i henhold til (b), bortfalder 

Låneansøgningen, og auktionssiden fjernes fra Hjemmesiden. Bud vil i så fald 

automatisk blive annulleret og Långivers pligt til at betale Buddets beløb bortfalder. 

Skulle Långiver allerede have indbetalt sit Bud, vil beløbet blive tilbageført til Långivers 

Bankkonto uden ugrundet ophold.  

 

6.2.2 Auktion med uspecificeret rente 
 

Ved en auktion med uspecificeret rente angiver Låntager det ønskede Lånebeløb. 

Låntager forpligter sig derefter til et Lånetilbud fra Kameo med uspecificeret rente, 
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betinget af at det totale beløb fra samtlige Långiveres Bud i auktionen er lig med eller 

større end det Mindste Lånebeløb, samt at renten som kræves for at opnå det Mindste 

Lånebeløb i auktionen, er lig med eller lavere end den Maksimale Rente angivet i 

Lånetilbuddet. Långivere kan derefter gennem Bud med beløb og rente, i auktionen 

tilbyde hele eller dele af det ønskede Lån. 

  

Renten for Lånet fastsættes ved, at Kameo tildeler Långivere dele af Lånet i henhold til 

prioriteringsreglerne, jf. punkt 6.2.3, først fra de Långivere, som har indgivet Bud med 

lavest rente og derefter successiv øgning af renteniveauet indtil hele beløbet er tildelt. 

Renteniveauet, der kræves for at tildele den sidste krone af det ansøgte beløb, 

bestemmer renten for hele Lånet. Alle Långivere som får tildeling, får følgelig den rente, 

som er bestemt gennem auktionsprocessen, uanset om de havde afgivet Bud med en 

lavere rente i auktionen.  

 

I en auktion med uspecificeret rente afsluttes auktionen:  

(a) tidligere, hvis det ansøgte beløb opnås og Låntager anmoder om et 

Lånetilbud med de renter, som er tilbudt på Låntagers auktionsside; 

(b) tidligere, hvis det ansøgte beløb ikke opnås, men Låntager accepterer et 

lavere beløb, der er specificeret i Låneansøgningen, og Kameo, da Lånet 

blev præsenteret på Hjemmesiden, har informeret om, at et lavere beløb 

end det angivne i Låneansøgningen kan accepteres af Låntager. Det 

mindste beløb, som Låntager er villig til at accepterer, skal i så fald 

specificeres inden auktionen starter; eller 

(c) ved auktionens slutdato. 

 

Hvis auktionen afsluttes i henhold til (c) og det sammenlagte beløb for de Bud som 

Långiverne har afgivet, er større end beløbet som er angivet i Låneansøgningen eller 

det Justerede Beløb, vil Långivere, som har afgivet Bud med en højere rente end den 

som er bestemt af auktionsprocessen, ikke få tildeling. Disse Bud bliver da annulleret og 

de beløb, som eventuelt allerede er indbetalt til Kameos Klientkonto vil, uden ugrundet 

ophold, blive tilbageført til Långivers Bankkonto. Hvis Långivernes sammenlagte Bud 

ikke når det minimumsbeløb, der er angivet i Låneansøgningen eller det Justerede 

Beløb, indenfor den angivne auktionsperiode, og Långiver ikke accepterer et lavere 

beløb i henhold til (b), eller hvis renteniveauet bestemt af auktionsprocessen er højere 

end den maksimale rente, bortfalder Låneansøgningen og auktionssiden fjernes. 
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6.2.3 Prioriteringsregler ved tildeling af Låneandele i et Lån  
 

Hvis en auktion modtager bud med et samlet beløb, som overstiger det beløb som er 

angivet i Låneansøgningen, praktiserer Kameo følgende prioriteringsregler ved Tildeling 

af andele i det udbudte Lån:  

 

Bud med lavere rente har altid prioritet fremfor Bud med højere rente (gælder kun for 

auktion med uspecificeret rente). 

 

Bud med samme rente får tildeling efter tidspunktet for deres indgivelse efter modellen 

“først til mølle”.  

  

6.2.4 Regler for auktionsprocessen  
 

Kameo forbeholder sig retten til at afslutte en auktion til enhver tid og ved enhver 

anledning.  

 

Renten begynder at løbe, når en Vellykket Auktion er opnået. 

 

Långivers Bud i auktionen kan trækkes tilbage frem til auktionen er afsluttet eller frem til 

Buddets beløb er indbetalt til Kameos Klientkonto som beskrevet i punkt6.3. Når 

auktionen afsluttes gennemfører Kameo Tildeling af Låneandele baseret på modtagne 

og aktive Bud i henhold til prioriteringsreglerne angivet i punkt 6.2.3. Efter Tildeling er 

Bud uigenkaldelige for Långiver.  

 

Det laveste beløb i et Bud er fem hundrede (500) kroner, og beløbet kan øges i intervaller 

på fem hundrede (500) kroner. Derudover kan Kameo fastsætte andre begrænsninger 

for budgivning på det enkelte Lån, hvis Kameo finder dette hensigtsmæssigt eller 

nødvendigt, og i sådanne tilfælde vil begrænsningerne fremgå af informationen, som 

gives på Hjemmesiden i forbindelse med den enkelte auktion. 

 

En Långivers Bud og pligten til at betale i henhold til Buddet bortfalder automatisk, hvis: 

(a) auktionen afsluttes og Långiver ikke har fået Tildeling af Låneandele 

efter auktionsprocessen angivet i punkt 6.3.1 (ved auktion med 

specificeret rente) eller punkt 6.3.2 (ved auktion med uspecificeret 

rente); 

(b) auktionsperioden udløber, og der er ikke opnået Vellykket Auktion; eller 
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(c) Kameo afslutter en låneauktion som angivet ovenfor.  

 

6.3 Indbetalinger efter Bud 
 

Efter en Långiver har afgivet Bud i en auktion, opretter Kameo et unikt KID-nummer, som 

består af Långiverens Kameo-kontonummer, lånenummer og budnummer, samt et 

kontroltal. Långiver skal derefter lave en indbetaling til Kameos klientkonto mærket med 

KID-nummeret inden to (2) Bankdage efter, at Budet er afgivet. Modtager Kameo ingen 

betaling inden 48 timer, bortfalder Långivers Bud, og eventuelle senere overførsler som 

måtte ske uden at nyt Bud afgives, tilbagebetales til Långiverens Bankkonto. Overfører 

Långiveren et beløb, der er lavere end Budet, justeres Budet ned til det faktisk indbetalte 

beløb. Overfører Långiveren for meget, tilbagefører Kameo det overskydende til 

Långivers Bankkonto uden ugrundet ophold.  

 

7. Erklæring om egen udlånsportefølge 
 

[XX] 

8. Lånet 

8.1 Indgåelse af Låneaftale 
 

Efter Vellykket Auktion og Tildeling genererer Kameo automatisk for hver af de 

Långivere, der er blevet tildelt en Låneandel, en udgave af den enkelte Låneaftale 

mellem Långiver og Låntager, udfyldt med de detaljer, som blev bestemt gennem 

auktionsprocessen som beløb, rente, varighed, udbetalingsdato og rentebetalingsdato. 

De samlede individuelle Låneaftaler som oprettes på denne måde er defineret som 

«Låneaftalen», og er samlet under en samleaftale som oplister de individuelle 

Låneandele defineret som «Samleaftalen». Af praktiske grunde underskriver Låntager 

kun Samleaftalen. Det standard format, som Låneaftalerne indgås på, er tilgængelig på 

Hjemmesiden. Långiver har også adgang til Låneaftalen via sin Kameo-konto. Kameo 

opbevarer kopi af alle indgåede Låneaftaler. 

 

Som særligt tvangsgrundlag efter retsplejelovens § 478, stk. 1 (5) og stk. 4 udsteder 

Låntager et originalt gældsbrev («Gældsbrevet») til Agenten, på vegne af Långiverne, 

pålydende lånebeløbet plus et gebyr for renter og inddrivelsesomkostninger. 
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Långiver godkender, underskriver og binder sig til Låneaftalen gennem sin indgivelse af 

Bud, som beskrevet ovenfor i punkt 6.2. Låntager er forpligtiget til at underskrive 

Låneaftalen senest to (2) dage efter Vellykket Auktion er opnået og Låntager har 

modtaget Samleaftalen til signering fra Kameo.  

 

I tilfælde af, at Långiver undervejs i auktionsprocessen trækker sit Bud tilbage eller ikke 

bliver tildelt nogen andel gennem Tildelingen, bortfalder Låneaftalen for den aktuelle 

Långiver automatisk. Lånet skal senest indbetales til Kameos Klientkonto inden to (2) 

Bankdage efter at Långiver har afgivet sit Bud. Kameo skal udbetale et Lån til Låntager 

senest tre (3) Bankdage efter at Låneaftalen er signeret af Låntager og aldrig senere end 

fem (5) Bankdage efter Vellykket Auktion er opnået.  

 

9. Fortrydelsesret på Lånet 
 

Långivere, som agerer i egenskab af forbrugere og ikke som repræsentant for en juridisk 

person, har efter  Forbrugeraftaleloven, inden fjorten (14) dage efter afgivet Bud i den 

aktuelle auktion, ret til at træde tilbage fra aftalen og kræve at Långivers Låneandel 

udgår, ved at udfylde fortrydelsesretsskemaet som er tilgængeligt på Hjemmesiden. 

 

Hvis en Långiver benytter sin fortrydelsesret, annulleres Långiverens låneandel, og 

Låneaftalen ophører med at gælde for denne Långiver. Låntager skal, inden for tre (3) 

Bankdage efter at fortrydelsesretten er benyttet af en Långiver, tilbagebetale beløbet, 

der er overført fra denne Långiver. 

 

Hvis de resterende Låneandele, efter en eller flere Långiveres brug af fortrydelsesretten, 

sammenlagt udgør 90 % eller mere af Lånet, fortsætter Låneaftalen med at gælde for de 

øvrige Långivere. Hvis de resterende Låneandele udgør mindre end 90 % af Lånet skal 

Kameo inden ti (10) Bankdage tilbyde eventuelle andre Långivere, som ved Tildelingen 

ikke fik en Låneandel, at overtage Låneandelen for den eller de Långivere, som 

benyttede fortrydelsesretten. Hvis de resterende Låneandele efter et sådan tilbud fortsat 

udgør mindre end 90 % af Lånet, har Låntager ret til at annullerer Låneaftalen med 

samtlige Långivere. Ved en sådan annullering skal Låntager umiddelbart efter at 

Låneaftalen annulleres tilbagebetale alle beløb, som er modtaget under Låneaftalen.  

Hvis Lånet er udbetalt i Trancher, beregnes tærsklen på 90 % ud fra Tranchens størrelse 

og Låntagers ret til annullering er begrænset til den aktuelle Tranche uden konsekvenser 

for Lånet i øvrigt. Førtidig tilbakebetaling 

 



 

 www.kameo.dk  

22 

Låntager har ret til, efter den dato som er specifiseret som udløbsdato for den korteste 

løbetid på Projektsiden, at tilbagebetale hele (men ikke andele) af Lånet ved skriftlig 

underretning til Kameo herom mindst frem (5) Bankdage før en sådan betaling 

gennemføres. Tilbagebetaling inden forfaldstid skal inkludere påløbne renter, 

administrationsomkostninger som specifiseret på Hjemmesiden samt beløb og udgifter, 

som Låntager skylder i henhold til Aftalen.   

 

Kameo har, som agent og Långiverne, for Långivers regning, ret til at kræve 

tilbagebetaling af Lånet før forfaldstid, hvis;   

 

(a) Låntager har givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger, som kan 

påvirke Låntagers mulighed for at betale renter eller afdrag på Lånet; 

 

(b) Hvis nogle af forudsætningerne, som har været væsentlige for Kameos 

beslutning om at give et Lånetilbud eller tage initiativ til en auktion på 

Hjemmesiden, ændres på en måde som kan påvirke Låntagers mulighed 

for at betale renter eller afdrag på Lånet; 

 

(c) Låntager ikke har opfyldt sine forpligtigelser i henhold til aftalen (som 

inkluderer manglende betaling af forfaldne beløb) inden syv (7) Bankdage 

efter modtaget betalingsopfordring fra kameo eller Agenten om at opfylde 

sine forpligtigelser;  

 

(d) Pansætter eller Kautionist ikke har opfyldt sine forpligtigelser i henhold til 

Aftalen inden syv (7) Bankdage efter modtagelse af en 

betalingsopfordring, om at opfylde disse, fra Kameo eller Agenten;  

 

(e) En Sikkerhed bortfalder eller en Sikkerheds værdi reduceres væsentligt, 

uanset årsag, eller en Sikkerhed registreres på dårligere prioritet end 

forudsat;  

 

(f) En Låntager eller en Kautionist er insolvent eller udsat for 

tvangsinddrivelse, er under rekonstruktion eller konkurs;  

 

(g) Låntager ikke har overholdt punkt 7.2 i Kameos vilkår for Låntagere; 

 

(h) Ejerskabet i Låntager ændres væsentligt; eller  
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(i) Låntager på anden måde end som fremgår af (a)-(h) ovenfor, væsentligt 

overtræder aftalen og Låntager i tilfælde hvor rettelse er mulig, indenfor 

syv (7) Bankdage fra modtagelse af anmodning om rettelse, ikke foretager 

rettelse.  

 

Hvis Kameo meddeler Låntager, at Lånet skal tilbagebetales inden forfaldstid, skal 

Låntager umiddelbart tilbagebetale Lånet, inklusiv påløbne renter og andre 

omkostninger.  

 

10. Ændring af Långiver eller Låntager 
 

Låntager samtykker uigenkaldeligt ved sin accept af Lånetilbuddet til, at Långiver 

overdrager samtlige eller dele af sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til 

Kameo, som agent for Långiverne, med henblik på inddrivelse af krav, som Långiver har 

efter Aftalen. Låntager har ikke ret til at overdrage Låntagers rettigheder og/eller 

forpligtelser efter Aftalen til nogen.  

 

11. Omkostninger og gebyrer 
 

Ved inkassoinddrivelse af Lån, renter og omkostninger hos en låntagere, afskrives  

indbetalinger under inddrivelsesprocessen først på omkostninger i forbindelse med 

inddrivelsen før indbetalingen fra Låntager fordeles mellem Långiverne.  

 

Ved tilbagebetaling af Lån før aftalt forfaldstid, hvad enten det sker på grund af fri eller 

tvungen tilbagebetaling eller som følge af fortrydelsesret efter punkt 9., skal Låntager 

betale administrationsgebyr til Kameo. Administrationsgebyr tilfalder Kameo i sin helhed 

og faktureres Låntager særskildt.  

 

12. Betalinger 
 

Kameo tilrettelægger alle forhold med henblik på, at Långiverne indbetaler sine 

Låneandele før udbetalingsdagen, og vil så vidt det er praktisk muligt sørge for, at 

udbetaling af Låneandelene til Låntagers Bankkonto sker inden udgangen af 

udbetalingsdagen. Kameo er imidlertid ikke ansvarlig for udbetaling af beløb, som ikke 

indbetales fra Långiver, uanset årsagen. Manglende indbetaling vil medføre 



 

 www.kameo.dk  

24 

misligholdelse af den Låneaftale, som den enkelte Långiver har indgået med den enkelte 

Låntager.   

 

Låntager er forpligtet til at betale Lån og renter for hvert lån når de forfalder, som 

beskrevet i Låneaftalen. Sådan betaling skal ske til Kameos klientkonto, mærket som 

Kameo til enhver tid måtte foreskrive. Kameo sørger derefter for, at Låntagers 

indbetaling udbetales til den respektive Långivers konto uden ugrundet ophold, eventuelt 

med fradrag for sådanne rimelige omkostninger som nævnt i Vilkårene. 

  

Långiver hæfter for sine forpligtelser over for Låntager i henhold til Låneaftalen. Kameo 

er ikke ansvarlig for betalinger fra Långiver til Låntager som udebliver helt eller delvis, 

uanset årsagen. Tilsvarende hæfter Låntager og eventuelle Kautionister for deres 

forpligtelser over for Långiverne i henhold til Låneaftalen. Kameo er ikke ansvarlig for 

betalinger fra Låntager eller Kautionist, som udebliver helt eller delvis, uanset årsagen. 

Hvis betalingen er mangelfuld, påløber der en morarente på manglende beløb efter 

renteloven.  

 

Låntager kan ikke alene eller sammen med andre långivere, under en låneperiode, 

kræve betaling direkte fra Låntager. Låntager er forpligtiget til at betale til Kameo, som 

angent for lågiverne, der er ansvarlig for at fordele indbetalte beløb fra Låntager til den 

respektive Långiver i henhold til Långivers Låneandel i det totale Lån eller Transche.  

 

Låntager kan alene indbetale med frigørende virkning efter Låneaftale til Kameo eller 

inkassator, hvis kravet er overdraget til inkasso eller retslig inddrivelse. Långiverne kan 

ikke kræve betaling direkte fra Låntager. 

 

13. Sikkerhedsstillelse  
 

Som sikkerhed for Lånet skal Låntager stille pant og/eller kautioner, som dette fremgår 

af Låneaftalen og som det er præsenteret for Medlemmerne på respektive Projektsider.  

Sikkerheden stilles i favør af Agenten og alle Långivere på vegne af sig selv selv, som 

har en Låneandel i det aktuelle Lån. Eventuelle sikkerhedsdokumenter opbevares af 

Agenten. Långiver kan ikke selv foretage sig noget i forhold til sikkerhederne da retten 

hertil udelukkende udøves af Agenten på vegne af alle Långivere.  

 

Agenten har ret til, for Långivers regning, at realisere stillede sikkerheder og/eller kræve 

betaling af Kautionisten i henhold til den respektive Garanti og/eller Sikkerhedsaftale, 

hvis dette anses for nødvendigt for at få tilbagebetalt forfaldne lån og renter.  
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Midler, som modtages via tvangsrealisation, skal fordeles som følger og for øvrigt i 

henhold til aftalen som indgåes mellem Långiver og Agent om overdragelse af fordringer 

(Overdragelsesaftalen):  

 

a) Først dækkes rimelige omkostninger, som Agenten har haft i tilknytning 

til inddrivelse af fordringen (herunder salærer, retsafgifter og andre 

omkostninger forbundet med inddrivelsen);  

 

b) Herefter fordeles inddrevne betalinger på hovedstolen og renter som 

er påløbet frem til fordringen blev overført i henhold til følgende 

fordelingsnøgle:  

 

    

Profit Sharing  

Risikoklasse Maks fordring Snit fordring Pris dag 50 Långiver Agent 

A      25 000 000      10 000 000  1,00 % 90,00 % 10 % 

B      20 000 000        7 500 000  1,00 % 89,00 % 11 % 

C      15 000 000        5 000 000  1,00 % 87,00 % 13 % 

D      12 500 000        3 750 000  1,00 % 84,00 % 16 % 

E        5 000 000        2 500 000  1,00 % 80,00 % 20  

 

c) Til sidst dækkes de renter, som er påløbet efter overdragelse af 

fordringen, i henhold til Overdragelsesaftalen.  

 

Fordelingen jf. punkt (b) sker forholdsmæssigt beregnet ud fra størrelsen af de respektive 

Långivers udestående Låneandele sammenlignet med Lånets størrelse. Eksempler på 

hvordan formlen i praksis fungerer og forklaring til tabellen ovenfor er givet på 

Hjemmesiden.  

 

14. Agenten  

14.1 Agentens rolle og rettigheder 
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Ved accept af disse vilkår giver Långiver Kameo fudmagt til at optræde selv eller gennem 

en tredjepart som Kameo måtte udpege efter eget skøn, i egenskab af agent for 

Långiverne.  

 

Agenten skal: 

  

(a) opbevare og administrere Sikkerhedsdokumenter samt indgå 

Sikkerhedsaftaler herunder tingslysning af pant mv. samt signere og 

levere eventuelle dokumenter, som er nødvendig for foretagelse af 

sikringsakt under Sikkerhedsaftalen; 

 

(b) tage imod betaling med indfriende virkning i henhold til Aftalen da 

Långiver ikke her ret til at kræve betaling fra Låntager eller kautionist i 

henhold til Aftalen på anden måde end via Kameo eller Agenten;  

 

(c) foretage nødvendige skridt overfor Låntager, her under fremsendelse af 

rykkerskrivelser, opsigelse af lån og gældsbrev samt overdragelse af 

forfaldne krav til inkassoinddrivelse via trejdemand (advokat) med Aftalen, 

såfremt det er påkrævet. 

 

Ovennævnte opremsning er ikke udtømmende. 

 

Långiver giver samtidig Kameo fuldmagt til, at udbetale de beløb, som Långiver overfører 

til Kameos Klientkonto til videre udbetaling af Lånet til Låntager.  

 

Udnævner Kameo en anden tredjepart som Agent, skal Långiver og Låntager varsles 

herom. Kameo kan dog altid oversende krav til inddrivelse hos advokat samt oppebære 

sikkerhedsdokumenter på vengne af Låntager og Långiver. 

 

Udover hvad der er nævnt ovenfor, har Agenten ret til, uden forudgående samtykke:  

 

(a) at foretage ethvert skridt (eller afstå fra at tage skridt) med hensyn til 

opsige, beskyttelse, opretholdelse eller tvangsfuldbyrdelse af 

Sikkerhederne og Lånet; og  

 

(b) at inddrage juridiske eller andre rådgivere og/eller konsulenter 

vedrørende Sikkerhederne og annen inddrivelse af Lånet eller realisering 

af hele eller dele af Sikkerhederne. Omkostningerne ved sådan bistand 

skal dækkes som nærnere beskrevet i punkt 13 «Sikkerhedsstillelse». 
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Agenten skal, i henhold til hvad Agenten finder bedst for alle Långivere, som har del i 

Sikkerhedsstillelserne, varetage Långivernes interesser bedst muligt samt fastolder  

Sikkerhedernes eksistens og hvis nødvendigt sikre, at et så stort beløb (provenu) som 

muligt oppebæres ved realisering af Sikkerhederne.  

 

14.2 Ansvar 
 

Kameo er alene ansvarlig for de forpligtigelser, som udtrykkeligt fremgår af disse vilkår 

og Låneaftalen. Kameo er ikke ansvarlig overfor Långiverne for nogen skade (direkte 

eller indirekte) på grund af Långivers handlinger eller undladelser, med mindre Kameo 

har udvist grov uagtsomhed eller fortsæt. 

  

Kameo indretter sig efter, at information, instrukser, samtykke eller anden 

korrespondance som Kameo har modtaget fra et Medlem er korrekt, behørigt godkendt 

og ikke senere ændret. Agenten har ret til at antage, at korrespondance med det aktuelle 

Medlem på Hjemmesiden eller via e-mail registretet på Tjenesten er korrekt og at 

afsenderen har ret til og er bemyndiget til, at binde og indgå aftaler med Medlemmet.  

 

Kameo foretager en grundig gennemgang af ejerforholdet til og andre aspekter omkring 

Sikkerhederne ved Garantiens og/eller Sikkerhedsaftalens indgåelse og Långiver 

bekræfter gennem accept af disse vilkår, at Långiver har forstået at Kameo ikke indestår 

for, at de Sikkerheder/pantedokumenter som tilbydes er korrekte og mulige at realisere 

uden begrænsninger.  

 

Kameo er ikke ansvarlig for eventuelle værdigforringelser af Sikkerhederne i Lånets 

løbetid. Långiver bekræfter gennem sin accept af disse vilkår, at Långiver er indforstået 

med, at der foreligger en risiko for ,at midler, som opnås ved realisering af 

Sikkerhederne, ikke dækker hele eller nogen del af Lånet.  

 

Kameo er ikke ansvarlig for handlinger eller mangel på handling når det gælder 

Sikkerhederne med mindre Kameo har udvist grov uagtsomhed eller fortsæt. Kameo 
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hæfter kun for egen skyld og kan ikke holdes ansvarlige for fejl hos andre. Kameo er ikke 

ansvarlig for skader, som forårsages af tredjemand.  

 

Kameo iværksætter ikke tiltag, med hensyn til Sikkerhederne, hvis det indebærer 

mulighed for brud på love og foreskrifter. 

  

15. Ansvar 

15.1 Kameos og Agentens ansvar 
 

Kameo tilbyder Hjemmesiden “som den er” og er ikke ansvarlig for kvaliteten, 

fuldstændigheden eller rigtigheden af indholdet, som offentliggøres på Hjemmesiden.   

 

Kameo garanterer ikke tilgængelighed på Hjemmesiden eller Tjenesten. Hjemmesiden 

kan eksempelvis være lukket i perioder, når Kameo foretager opgraderinger eller udfører 

nødvendig vedligeholdelse af Hjemmesiden. I det omfang det er praktisk muligt, vil 

Kameo informere om planlagte vedligeholdelsesforanstaltninger. 

   

Kameo er ikke ansvarlig over for Medlemmer eller tredjemand for skader som følge af 

information eller fejl i information, som Kameo fra tid til anden giver om eller til 

Medlemmer, medmindre Kameo har udvist grov uagtsomhed eller forsæt. Kameo har 

heller ikke noget ansvar for oplysninger, som kommer fra tredjemand, som for eksempel 

kreditvurderingsselskaber som Kameo har benyttet. Hvis en tredjepart har givet 

fejlinformation, har Kameo ret til at ændre denne information og derefter informere 

samtlige Medlemmer.   

 

Information givet af Kameo på Hjemmesiden eller anden information, som angår 

Tjenesten kan ikke betragtes som finansiel rådgivning eller anden rådgivning knyttet til 

investeringer eller de Lån, som tilbydes på Hjemmesiden. Låntager er eneansvarlig for 

beslutningen om at låne penge fra andre Medlemmer. Medlemmer opfordres til selv at 

foretage en vurdering af et Låns risiko samt foretage en grundig vurdering af, om 

Låntager har evne til at betale renten på Lånet og tilbagebetale Lånet i henhold til 

Låneaftalen.   

 

Kameo er ikke ansvarlig for skader som opstår fra eller i forbindelse med brug af 

Tjenesten. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, indtægtstab, tabt fortjeneste eller 

tab af andre indtægter, driftsafbrud eller tab af goodwill. Ansvar for Kameo kan alene 

opstå, hvis Kameo har udvist grov uagtsomhed eller fortsæt.  
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Kameo er ikke ansvarlig for skader, som er forårsaget af Låntager eller tredjepart. Ethvert 

ansvar for indirekte skade for Kameo fraskrives.  

 

Kameo er ikke ansvarlig over for Medlemmet for skade som beror på omstændigheder 

udenfor Kameos kontrol, så som danske eller udenlandske love, danske eller 

udenlandske myndighedstiltag, krigsførelse, strejke, boykot, blokade, lockout eller anden 

lignende omstændighed.  

 

Forbeholdet om strejke, blokade, boykot og lockout gælder selvom Kameo selv er 

genstand for eller iværksætter sådanne tiltag. Hvis Kameo, som følge af sådanne 

omstændigheder, er forhindret i at foretage eller modtage betaling, skal Kameos 

respektive Medlem ikke betale morarente. 

   

Kameo tager ikke ansvar for de skattemæssige konsekvenser, som brug af Tjenesten 

kan medføre. Medlemmer må selv kontakte skattemyndighederne eller egen revisor for 

information om skattespørgsmål.  

   

Kameos samlede ansvar over for en Långiver kan aldrig overstige Lånet.  

 

 

15.2 Medlemmers ansvar 
 

Medlemmet er eneansvarlig for brug af Tjenesten og Medlemmets Kameo-konto. 

Medlemmet er ansvarlig for, at de oplysninger, som Medlemmet selv giver Kameo eller 

andre Medlemmer i forbindelse med brug af Tjenesten, er korrekte og fuldstændige i alle 

henseender. Kameo forbeholder sig retten til at fjerne oplysninger, som Medlemmet 

oplyser på Hjemmesiden, bl.a. for at opfylde Kameos forpligtelser i henhold til den til 

enhver tid gældende lovgivning.  

 

Medlemmet er ansvarlig for tab og skade påført Kameo eller andre, som følge af brud 

på Vilkårene eller på grund af anden hensynsløs adfærd. Medlemmet skal holde Kameo 

skadesløs for krav, omkostninger (herunder rimelige sagsomkostninger), skader og tab 

påført Kameo som følge af brud på nogen af Aftalerne.  

 

16. Personoplysninger 
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Kameo er ansvarlig for, at behandling af personoplysninger, som Medlemmet giver 

Kameo i forbindelse med Tjenesten, sker i overensstemmelse med gældende lovgivning 

og er beskrevet i separat fortrolighedserklæring, som er tilgængelig på www.kameo.dk. 

Ved at acceptere Vilkårene samtykker Medlemmet i, at Kameo behandler Medlemmets 

person- og betalingsoplysninger.  

 

Medlemmet samtykker også til, at Kameo giver nødvendige personoplysninger til 

tredjeparter til ikke-kommercielle formål og i overensstemmelse med myndighedskrav 

og Kameos egen fortrolighedserklæring.  

 

Ved at blive Medlem, samtykker Medlemmet også til, at personoplysninger kan 

behandles og oveføres til et land udenfor EU/EØS-området. 

 

Hvis Medlemmet ønsker oplysninger omkring de personoplysninger Kameo har samlet 

om Medlemmet, og som behandles af Kameo, har Medlemmet ret til at anmode om dette 

ved skriftlig forespørgsel pr. mail til helpdesk@kameo.dk. Hvis Medlemmet anmoder om 

berigtigelse eller sletning af sine personoplysninger, kan dette ske på Medlemmets 

forespørgsel til Kameo. Medlemmet forpligter sig til aldrig at sende pasoplysninger, 

bankkontooplysninger eller andre følsomme personoplysninger via e-mail.   

17. Hjemmesiden 
 

Kameo benytter cookies og andre tekniske løsninger med samme eller lignende 

funktioner på Hjemmesiden og ved levering af Tjenesten. Ved at acceptere Vilkårene 

samtykker Medlemmet til, at cookies og andre tekniske løsninger med samme eller 

lignende funktioner, anvendes i henhold til Vilkårene. Medlemmet er indforstået med og 

accepterer, at Tjenestens funktionalitet, kvalitet og tilgængelighed kan forringes eller 

hindres, hvis Medlemmet ikke godkender brugen af cookies og andre tekniske løsninger 

med samme eller lignende funktion.  

 

18. Hvidvaskningskontrol 
 

Kameo følger hvidvaskningslovgivningen som blandt andet kræver, at Kameo skal 

gennemføre visse kontrolfunktioner i forhold til Medlemmet og af forhold relateret til 

Medlemmet, såsom kontrol af, om Medlemmet er en politisk udsat person eller om 

Låntager er omfattet af sanktionslister.   

 

Medlemmet er forpligtet til sikre, at transaktioner som gennemføres via Tjenesten ikke 
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har tilknytning til hvidvaskning af penge. Medlemmet skal straks give de oplysninger, 

som Kameo efterspørger for at Kameo kan opfylde sine forpligtelser i henhold til aftale 

med Medlemmet, love og forskrifter herunder oplysninger om hvor pengene stammer fra 

og formålet med investeringen/Lånet.  

 

19. Immaterielle rettigheder 
 

Hjemmesiden, såvel som alt indhold på denne, ejes af Kameo eller Kameos licensgivere. 

Informationen er beskyttet gennem blandt andet immaterielretlig- og markedsretlig 

lovgivning. Dette indebærer, at varemærke, firmanavn, produktnavn, billeder og grafik, 

design, layout samt information om produkter, tjenester og andet indhold ikke kan 

kopieres eller bruges uden forudgående skriftligt samtykke fra Kameo. Kameo tager 

forbehold for eventuelle billede- og tastefejl på Hjemmesiden. Låntager er forpligtet til at 

holde Kameo skadesløs mod krav som vedrører Låntagers påståede krænkelser af 

tredjeparters immaterielle eller andre rettigheder.   

 

20. Øvrigt 

20.1 Ændring af vilkårne 
 

Kameo forbeholder sig retten til at ændre Vilkårene. Alle ændringer vil blive offentliggjort 

på Hjemmesiden. Ændringerne gælder ti (10) dage efter, at Kameo har informeret 

Medlemmet om ændringerne via e-mail eller meddelelse på Hjemmesiden. Kameo 

anbefaler, at Medlemmet regelmæssigt besøger Hjemmesiden for at være holde sig 

informeret om eventuelle vilkårsændringer. Hvis Medlemmet ikke accepterer 

vilkårsændringerne, har Medlemmet ret til at afslutte sit medlemsskab i forbindelse med, 

at ændringerne træder i kraft. For Lånetilbud, Bud eller Låneaftaler, som er trådt i kraft, 

når vilkårsændringerne får virkning, gælder de vilkår som gjaldt da Lånetilbuddet, Buddet 

eller Låneaftalen blev indgået, selv om et Medlem som er part i Aftalen afslutter sit 

medlemskab.   

 

20.2 Overdragelse 
 

Et Medlem kan ikke overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalerne, udover 

hvad der fremgår af Aftalerne. 
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Foruden en sådan overdragelse, som beskrives i klausul 10 og som Låntager samtykker 

særskilt til, har Kameo ret til at overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold 

til disse Vilkår og Aftaler, uden Medlemmets godkendelse.  

 

20.3 Meddelelser 
 

Medlemmet er ansvarlig for, at de registrerede personoplysninger, såsom navn, adresse 

og anden information der er registreret på Hjemmesiden, opdateres og er korrekte. 

 

Al korrespondance og andre meddelelser skal anses for at være kommet frem til 

modtageren (i) ved overlevering, hvis det leveres personligt, (ii) den følgende Bankdag 

på stedet det sendes til, hvis det sendes med e-mail, forudsat at modtageren har 

bekræftet modtagelse, (iii) to Bankdage efter transportlevering med bud/levering med 

kurer, hvis det sendes med anerkendt bud (med bekræftelse for levering), eller (iv) fem 

Bankdage efter levering med post, hvis det sendes som rekommanderet/anbefalet brev 

med kvittering for modtagelse til modtagers angivne adresse eller e-mailadresse (eller til 

en anden adresse eller e-mailadresse, som modtageren har meddelt afsenderen til dette 

formål). 

 

20.4 Forholdet til Kameos svenske eller norske filial filial 
 

Bud og Lån som etableres via Kameos svenske eller norske filial, dvs. lån og auktioner 

som offentliggøres på www.kameo.se, eller www.kameo.no, vil være betinget af, at 

Låntager tegner medlemskab under de svenske hhv. norske vilkår. For sådanne bud, 

auktioner og lån gælder vilkårerne for Kameos svenske hhv. norske filial, som er 

tilgængelige på www.kameo.se, eller www.kameo.no,. 

 

21. Tvist 
 

Tvist vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af disse Vilkår skal fortolkes i henhold 

til dansk lov og afgøres af de almindelige domstole med Københavns byret som rette 

værneting. 

 

 

Disse vilkår er fastsat af Kameo på den dato som fremgår af forsiden.   

 

 

http://www.kameo.se/
http://www.kameo.no/
http://www.kameo.se/
http://www.kameo.no/
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