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Du bliver som udgangspunkt slettet som dårlig betaler, når du har betalt gælden, inkl. renter og gebyrer.
Ellers kan registreringen vare i op til 5 år. Du kan godt være registreret for den samme gæld hos flere
kreditoplysningsbureauer på samme tid. Du skal i så fald være opmærksom på, at det er registreringen hos
det enkelte kreditoplysningsbureau, som kan vare i op til 5 år.
Datatilsynet har fastsat særlige frister, som er kortere end 5 år. Disse særlige frister gælder navnlig, når
kreditoplysningsbureauer registrerer oplysninger, som er offentligt tilgængelige. Det kan f.eks. være
oplysninger om konkurs og tvangsauktion, som står i Statstidende.
Oplysninger om gældssanering


Oplysninger om, at der er indledt en sag om gældssanering, skal slettes efter 5 år, eller når
gældssaneringen er endeligt godkendt af retten.



Hvis gældssaneringen bliver nægtet, ophævet eller tilbagekaldt, skal oplysningen slettes senest 1 år
efter skifterettens afgørelse.



Oplysninger om, at en gældssanering er godkendt af skifteretten, skal slettes med det samme.

Oplysninger om tvangsauktion


Oplysninger om en tvangsauktion skal som udgangspunkt slettes efter 5 år.



Hvis tvangsauktionen bliver aflyst, skal oplysningen slettes efter 1 år.



Hvis tvangsauktionen bliver betalt, skal oplysningen slettes senest 2 år efter betalingen. Dette
gælder også, hvis tvangsauktionen bliver betalt ved gældssanering. I det tilfælde regnes de 2 år fra
godkendelsen af gældssaneringen.

Oplysninger om konkurs


Oplysninger om konkurs skal som udgangspunkt slettes efter 5 år.



Hvis konkursen bliver afviklet ved betaling eller ved gældssanering, skal oplysningen slettes senest
2 år efter betalingen.

Oplysninger om tvangsakkord


Oplysninger om, at der er indledt en sag om tvangsakkord skal som udgangspunkt slettes efter 5 år.



Hvis tvangsakkorden stadfæstes/betales, skal oplysningen slettes senest 2 år efter betalingen.



Hvis tvangsakkorden bliver tilbagekaldt, skal oplysningen slettes efter 1 år.

Hvis man har flere registreringer afhænger det af de enkelte registreringer, hvornår de slettes. Hvis du
f.eks. både er registreret med en indledt gældssanering og en tvangsauktion, skal registreringen om indledt
gældssanering slettes, når gældssaneringen godkendes. Registreringen om tvangsauktionen skal slettes
efter slettereglerne for tvangsauktion.

