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Bilag G1

AFTALE OM SIKKERHEDSSTILLELSE FOR
ANNONCERING
i udvalgte danske medier
(Sikkerhedsaftalen)

indgået mellem
Tilsluttede udvalgte danske medier
(i det følgende kaldet ”medier”)
og
Kreativitet og kommunikation
(i det følgende kaldet ” Kreativitet & Kommunikation”)
§ 1. Aftalens område
Denne aftale angår vilkår for sikkerhedsstillelse for annoncering i de medier, som skriftligt har
tilsluttet sig denne aftale.
Stk. 2. Ved annoncering forstås indrykning af bekendtgørelser mod betaling fra bureauer eller
annoncører, i det følgende kaldet ordregiver.
§ 2. Betalingsterminer
Over for ordregivere, som stiller sikkerhed som omhandlet i § 3, stk. 1, er betalingsterminerne for
mediernes regninger for indrykkede annoncer inklusive eventuelle reproduktions- og
materialeomkostninger som anført i stk. 2 til 5.
Stk. 2. Betaling skal være medierne i hænde senest den sidste dag i den kalendermåned, der følger
efter indrykningsmåneden.
Kontantrabat forudsætter, at betalingen er mediet i hænde senest den 15. i den kalendermåned, der
følger efter indrykningsmåneden.
Stk. 3. Ved indbetaling over giro eller anden betalingsanvisning skal betaling være afgivet så tidligt,
at beløbet er krediteret modtagerens konto inden betalingsfristens udløb.
Stk. 4. Såfremt den sidste betalingsdag måtte være en lørdag, en søndag, en helligdag, 1. maj eller
Grundlovsdag, er betaling den første efterfølgende hverdag rettidig.
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Stk. 5. Betaling ved årsskiftet er rettidig, når den er modtageren i hænde senest den anden hverdag
efter 1. januar.
§ 3. Sikkerhedsstillelse/forudbetaling
Ordregivere ydes en godtgørelse efter det enkelte medies bestemmelser, såfremt de stiller løbende
sikkerhed for mediernes tilgodehavender, herunder gennem Kreativitet & Kommunikations
Garantifond eller ved at stille direkte sikkerhed.
Stk. 2. Såfremt en ordregiver i stedet for at stille løbende sikkerhed, jf. § 3, stk. 1, forudbetaler eller
stiller tilsvarende umiddelbar sikkerhed i forbindelse med en indrykning, ydes en godtgørelse efter
det enkelte medies bestemmelser.
Stk. 3. Med hensyn til administration af den kollektive garantiordning og den direkte
sikkerhedsordning henvises til reglerne herom, som fastsættes af Kreativitet & Kommunikation, og er
vedlagt denne aftale.
Stk. 4. De stillede sikkerheder kan tages i anvendelse til dækning af mediernes tilgodehavender (inkl.
moms) hos ordregivere for al annoncering, for hvilken der ydes godtgørelse efter § 3, stk. 1.
Herudover dækker sikkerhedsstillelsen mediernes tilgodehavender hos ordregivere for leverancer i
forbindelse med annonceringen, herunder alt teknisk materiale samt tryksager eller andre
reklamegenstande, der indstikkes, indhæftes eller indklæbes i medierne, hvorimod yderligere oplag,
der ikke indstikkes etc. i medierne, ikke omfattes af sikkerhedsstillelsen.
§ 4. Ikrafttræden og varighed
Denne aftale træder i kraft den [dato] 20xx.
Stk. 2. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af en måned, dog
tidligst til ophør 31. december 20xx(x+1).

Dato:

Kreativitet & Kommunikation
(medie)
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