INKASSO

UNDGÅ KONFLIKTER MED
DÅRLIGE BETALERE
med advokatinkasso sikrer du
virksomhedens tilgodehavender
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Kan det betale sig at sende sagen til inkasso?
Ja, det kan det. I de sager, hvor skyldneren betaler tilgodehavendet og sagens udgifter, vil
omkostningerne for din virksomhed være beskedne. Kan skyldneren derimod ikke betale,
sikrer vi din virksomheds tilgodehavende ved at få dom over skyldneren, f oretage udlæg
i eventuelle aktiver og indberette skyldner til RKI og Debitor Registret. Her vil det være
virksomheden, der i første omgang afholder omkostningerne for sagens behandling, men
udgiften vil være inkluderet i kravet mod skyldneren, og kravet vil kunne forsøges inddrevet
igen på et senere tidspunkt.

”Vi har været kunde hos Focus Advokaters inkassoservice siden
1983. De er hurtige til at behandle vores sager og er gode til at
inddrive vores tilgodehavende.”

Ryan Rahbæk, direktør
Autohuset Vestergaard A/S
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HØJ INDDRIVELSESPROCENT MED ADVOKATINKASSO

Det er begrænset, hvad du selv kan gøre over for
en dårlig betaler.
Hvis du lader inddrivelsen overgå til advokatinkasso hos
Focus Advokater, åbner der sig nogle flere m
 uligheder
for at hente dine penge hjem. Du får bl.a. mulighed
for at få dit krav ført til domstolen med efterfølgende
tvangsinddrivelse i fogedretten.
Vores erfarne sagsbehandlere arbejder med en høj
inddrivelsesprocent. De håndterer alt fra udsendelse
af r ykkere og inkassovarsel til håndtering af retssager,
tvangsrealisering og løbende overvågning af dine
debitorer.

Følg sagen fra sidelinjen:
 i lægger vægt på, at vores kunder hele tiden holdes
V
orienteret omkring sagens gang.
 ia vores online webinkasso kan du på en nem og overskuelig
V
måde få det totale overblik over virksomhedens inkassosager
og følge status på igangværende sager.
 er kan du - når det passer dig - få det fulde overblik over
H
sagsforløbet, følge afdrag, korrespondance mv.
V
 il du vide mere om vores webinkasso, kan du gå ind på
focus-advokater.dk eller kontakte Sanne Rye Hansen på
tlf. 63 14 20 50.

Hvis tilgodehavendet ikke betales, kontakter vi skyldner
løbende med opfordring om betaling, og vi undersøger,
om skyldner er registreret i RKI og Debitor Registret.
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Vores professionelle sagsbehandlere er specialiseret i inkasso. De arbejder med en høj
inddrivelsesprocent, og du slipper for konflikt med dine kunder.

VÆR HURTIG, HVIS DU HAR PENGE TIL GODE

Din virksomhed vil sjældent være den eneste kreditor,
og skyldners betalingsevne kan hurtigt ændre sig. Der
er derfor god grund til at handle hurtigt og effektivt,
så snart du konstaterer, at et beløb ikke bliver betalt
til tiden. Det er derfor en god ide at inddrage Focus
Advokaters inkassoservice tidligt i processen.
Hos Focus Advokater vægter vi kvalitet i sagsbehand
lingen og et højt serviceniveau. Vi tilbyder landsdækkende inkassoservice, samarbejde med RKI og Debitor
Registret, og vi har mulighed for at undersøge, om
debitor ejer fast ejendom. Vi har med andre ord de
ressourcer, der skal til, for at inddrivelsen af din virksomheds tilgodehavende har optimale vilkår.
Samtidig er vores sagsbehandlere altid opmærksomme
på, hvis en sag har udsigt til at løbe op i omkostninger
uden udsigt til betaling fra debitor.

Inddrag advokatinkasso når du står med:
E n ubetalt forfalden faktura
Et skyldigt afdrag
En skyldig husleje
En ubetalt terminsydelse
Et forfaldent pengekrav.

”Vores sager bliver ekspederet hurtigt og effektivt hos
Focus Advokaters inkassoservice. Vi bliver altid betjent af den
samme person, der kender vores sager, og de er hurtige til at
besvare juridiske spørgsmål. Deres webinkasso, hvor vi kan følge
sagerne, har vi stor glæde af.”

Torben Stylsvig Pedersen, økonomichef
Danske Slagtermestres Administrations- og Finansselskab ApS
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INKASSOSAGENS FORLØB

Hvis din virksomhed ikke selv ønsker at bruge tid på
rykkerprocessen, starter vi med at udsende et rykkerbrev.
Vi indleder den egentlige inkassoproces, hvis skyldner
hverken har gjort indsigelser mod betalingskravet eller
betalt inden 10 dage. I inkassoprocessen starter vi med
at fremsende et inkassobrev til skyldner indeholdende
oplysninger om inkassoomkostninger og en advarsel om,
at manglende betaling vil medføre, at sagen kan forsøges
tvangsinddrevet via fogedretten.
Sideløbende hermed indhenter vi de oplysninger om
debitors økonomi, som kan være med til at optimere
behandlingen af inkassosagen. Således undersøger vi, 
om debitor ejer aktiver såsom fast ejendom.
Focus Advokater er tilsluttet RKIs database og andre
relevante databaser.
Vi foretager også personlige opkald til skyldner. Efter aftale
med kreditor overdrager vi sagen til fogedretten.

Hvis skyldner ikke kan betale:
 vis skyldner stadig ikke har betalt efter en overstået fogedH
retssag, kan vi hjælpe med at overvåge den dårlige betaler.
I op til 5 år undersøger vi skyldners forhold.
 ver 6. måned tager vi både skriftlig og telefonisk kontakt til
H
skyldneren.
 i holder styr på forældelsesfrister i forhold til de beløb, du
V
har til gode.
E n inkassosag kan bringes for fogedretten hver 6. måned.
Hver gang sagen indbringes for fogedretten starter en ny
forældelsesfrist på 10 år. Tilgodehavendet vil derfor kunne
gøres gældende over for skyldner for tid og evighed.

Indsigelser:
F remkommer der indsigelser, foretager vores jurister en
hurtig vurdering af sagen, og det videre forløb aftales med
virksomheden.
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HVIS DU VIL VIDE MERE
Kontakt en af vores erfarne sagsbehandlere, hvis du vil vide mere om Focus Advokaters inkassoservice.

JYTTE EJSING
Inkasso og huslejeinkasso
je@focus-advokater.dk
Tlf. 63 14 20 07

VICKI BANG
Inkasso og realkreditinkasso
vb@focus-advokater.dk
Tlf. 63 14 45 17

SANNE RYE HANSEN
Inkasso og huslejeinkasso
saha@focus-akvokater.dk
Tlf. 63 14 20 50

HELLE T. LARSEN
Realkreditinkasso
htl@focus-advokater.dk
Tlf. 63 14 20 29

CAMILLA DOLMER
Realkreditinkasso
cad@focus-advokater.dk
Tlf. 63 14 20 43
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VIDSTE DU...
at det kun koster kr. 700 at få fremsendt inkassovarsel og inkassobrev
	at det ikke er nødvendigt at sende 3 rykkere, før sagen tages til inkasso
	at der kan foretages udlæg i en lejers depositum
	at opkrævning af højere rente end procesrenten kræver aftale med skyldner.
Højere rente kan kun aftales med erhvervsdrivende – ikke med forbrugere.

FOCUS ADVOKATER P/S Englandsgade 25 ∙ DK-5100 Odense C ∙ Tel. +45 63 14 20 20 ∙ www.focus-advokater.dk
ODENSE KOLDING KØBENHAVN HAMBORG
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