Advarsler i Bilbogen
Hvis de oplysninger, der indtastes om køretøjets stelnummer, debitor og registreringsnummer
ikke er identiske med de oplysninger, der findes i DMR (Digital Motorregistrering), vil systemet
automatisk give advarsler i tinglysningssvaret.
Det er vigtigt at kontrollere de indtastede oplysninger med den originale registreringsattest.
Advarsel

Forklaring

Køretøjet kan være pantsat
som tilbehør efter de før 1/6
1993 gældende regler.

Pantebreve med pant efter reglen i tinglysningslovens § 47b, stk. 2
oprettet før 1/6 1993 kan fortsat omfatte også nye biler, som
virksomheden måtte erhverve.

Advarsel:
Køretøjet med stelnr XXX
ses ikke i Motorregisteret.
Kontroller stelnr.

Advarslen gives, hvis køretøjet ikke er registreret i DMR. Det kan
skyldes, at der er tale om en ny bil, der endnu ikke er registreret i
DMR. Det kan også skyldes, at stelnummeret er indtastet forkert i
Bilbogen. Det er dog anmelders/kreditors pligt at sikre sig, at det
stelnummer, der er indtastet i Bilbogen, er korrekt.
Korrekt stelnummer
Stelnummeret skal sammenlignes med registreringsattesten. Er de
ens, skal der ikke foretages yderligere.
Forkert indtastning af stelnummer
Stelnummeret skal sammenlignes med registreringsattesten. Er de
ikke ens, skal der udfærdiges en ny påtegning om udvidelse af
pantet samt relaksation af pantet.

Advarsel:
Køretøjet med stelnr XXX
ses i Motorregisteret med
anden(t)mærke/type/årgang/
registreringsnummer.

Advarslen gives, hvis registreringsnummeret eller øvrige
oplysninger om køretøjet ikke er identisk med
registreringsnummeret i DMR. Stelnummeret bør kontrolleres. Det
er ikke nødvendigt at rette registreringsnummeret eller andre
oplysninger om køretøjet, da det er stelnummeret, der er afgørende
for en korrekt tinglysning.

Advarsel:
Ejeren: XXX i
Motorregisteret af bilen med
stelnr: XXX findes ikke
blandt debitorerne i
anmeldelsen. Kontroller
stelnr.

Advarslen gives, hvis oplysning om debitor ikke er identisk med ejer
i DMR. Stelnummeret bør kontrolleres. Er stelnummeret korrekt og
er det rette debitor skal oplysningen om debitor ikke ændres.
Tinglysning er foretaget før, der er sket ændring af ejerforholdene
vedrørende køretøjet.
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