INKASSO OG VIDERE INDDRIVELSE – PROCEDURER OG BETINGELSER

Ydelserne i KHI Inkasso er en naturlig forlængelse af rykker-proceduren for vores factoring-kunder. Vi
tilbyder naturligvis også advokat-inkasso løsningen til kunder, der ikke anvender factoring-ordningen.
Med KHIs inkasso-procedure slipper du for det tunge tovtrækkeri med uvillige debitorer. KHI håndterer
alle de skriftlige eller telefoniske henvendelser, der måtte være, og sørger for, at alle formaliteter i
forbindelse med inkasso-proceduren er i orden. Vi administrerer og overvåger også eventuelle indgåede
afdragsordninger med debitorer.

Fordele ved inkasso
Som inkasso-kunde vil du nyde godt af følgende fordele:



Struktureret og skemalagt inkasso-procedure



Mindsket arbejdsbyrde i forhold til administration, idet KHI håndterer hele inddrivelsesproceduren



Vedholdende pres på træge debitorer



’No cure – no pay’. Det vil sige ingen skjulte udgifter, hvis fordringen ikke hentes hjem

Inkasso i praksis, hvis du også er factoring-kunde
Er der ikke sket betaling efter fremsendelsen af 3 rykkere, overgår fordringen til KHI Inkasso. Forinden
har skorstensfejermesteren naturligvis haft mulighed for at vurdere, om han ønsker at sende fordringen
til inkasso. I givet fald udsender KHI Inkasso to inkasso-skrivelser. Såfremt pengene ikke indbetales
efter inkasso-skrivelserne, betyder det ikke, at fordringen er opgivet og tabt. KHI arbejder tæt sammen
med en ekstern samarbejdspartner, der inddrages, således at inddrivelsen af de afskrevne fordringer
kan fortsætte jfr. nedenstående.

Inkasso i praksis, hvis du ikke er factoring-kunde
Hvis du ikke er factoring-kunde hos KHI, kan dit system opsættes, så du selv udskriver og fremsender
rykkere. Efter 3. rykker overgår fordringen til KHI Inkasso og behandles efter samme procedurer som
inddrivelsesproceduren for factoring-kunder.

Inddrivelse af fordringer via ekstern konsulent
Vores eksterne samarbejdspartner vil (med forudgående varsel) sende inkassokonsulenter ud til debitor
med henblik på inkassation af fordringen eller underskrift af skylderklæring. En skylderklæring er
retsgyldig på lige fod med f.eks. en dom eller et gældsbrev. Fordringer, der inddrives via vores eksterne
samarbejdspartner, vil bliver afregnet til dig via KHI én gang månedligt.
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Efter 3 år vil fordringen blive forældet, medmindre der foretages forældelsesafbrydelse i retten. Dette
iværksættes kun efter nærmere aftale. Fordringen overvåges indtil da, og du vil få besked, hvis
forældelse nærmer sig.

Eventuel videre inddrivelse via fogedretten
Såfremt vores samarbejdspartner ikke modtager underskreven skylderklæring, er KHI behjælpelig med
at bringe sagerne videre til fogedretten, hvor der kan foretages udlæg i debitors ejendom. Et udlæg i
debitors ejendom har ofte den gavnlige effekt, at debitor snarest muligt betaler tilgodehavendet
inklusive tilskrevne gebyrer og omkostninger, da de fleste debitorer gerne vil undgå at have udlæg i
ejendommen. Omkostninger i størrelsesordenen et par tusinde kroner vil blive videreført til debitor.
Fogedretsproceduren iværksættes kun efter nærmere aftale.

Vilkår
Inkasso-kunder i KHI betaler hverken fast abonnement eller hotline-afgifter. Igennem inkassoproceduren afregnes der provision ved hjælp af varierende satser alt efter, hvor langt sagen er kørt.

Hvis KHI Inkasso modtager betaling for fordringen, fordeles fordringen med 50 % af rykkergebyret på
kr. 400 og 50 % af hovedstolen til dig og tilsvarende til KHI Inkasso. Der er dog loft over fordelingen,
således at KHI Inkasso får max. kr. 600 af hovedstolen, uanset hovedstolens størrelse.
Et par eksempler på udregning af provision (ved inddrivelse gennem KHI Inkasso):


Sendes en faktura på kr. 50.000,- til inkassation ved KHI Inkasso og fordringen inkasseres, vil KHI’s
salær udgøre i alt kr. 800 (kr. 600 af hovedstolen og kr. 200 af gebyret). Du vil modtage kr. 49.600
(kr. 49.400 af hovedstolen + kr. 200 af gebyret).



Ved en faktura på kr. 300,- vil fordelingen være kr. 350 (kr. 150 af hovedstolen og kr. 200 af
gebyret) til henholdsvis dig og KHI.

Hvis fordringen inddrives via vores eksterne samarbejdspartner sker afregningen efter andre satser
(afhængigt af fordringens størrelse):


Ved fordringer op til kr. 10.000, vil provisionen til den eksterne konsulent være 30 %.



Ved fordringer større end kr. 10.000 vil provisionen til den eksterne konsulent være 10 %.



Ved fordringer ældre end 10 år (og hvor den eksterne konsulent har betalt omkostninger til
afbrydelse af forældelse) vil provisionen være 50 %.

Yderligere spørgsmål?
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak.
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