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KreditBevakarna står för fasta priser - Du vet alltid vad det kostar

Beställning inkasso
Det här är för dig som bara har ett inkassoärende då och då. Du betalar inga årsavgifter 
eller provisioner. Istället betalar du ett fast pris per ärende.

Priset för inkassokravet är 490 kronor + moms. Den avgiften fakturerar vi dig. Eftersom 
din kund är skyldig att betala en inkassoavgift har du möjlighet att få tillbaka 180 kronor.

Under vissa förutsättningar kan man istället ta ut en förseningsavgift på 450 kronor. 
Detta gäller endast mellan näringsidkare. Vi bevakar om det är möjligt att ta ut den högre 
avgiften

Den här blanketten gäller endast för ärenden inom Sverige och för fordringar i SEK.  
Kontakta oss för mer information om du har ett utlandsärende eller fordringar i andra 
valutor.

Så här beställer du:
Fyll i blanketten “Kunduppgifter” med uppgifter om ditt företag. Fyll även i “Beställning 
Inkasso” med uppgifter om den vi ska kräva. Du kan fylla i blanketterna direkt på skärmen.
 
Posta, faxa eller maila beställningen till oss:
Skriv ut blanketterna och posta eller faxa till oss tillsammans med fakturakopior.

Du kan också välja att maila över ärendet. Då trycker du på knappen ”Skicka med 
e-post” som finns högst upp på sidan. Ett mail kommer upp och informationen läggs till 
som en bifogad fil.

Gå sedan in i ditt mailprogram, bifoga fakturakopior och skicka mailet till oss.
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Kunduppgifter
Fyll i uppgifter om ditt företag. Sänd in blanketten till oss tillsammans med din första 
inkassobeställning så registrerar vi upp dig som kund. Som ekonomikund betalar du 
ingen årsavgift utan endast för de tjänster du beställer.

Du kan använda blanketten även som privatperson. Fyll då i ditt personnummer och 
namn istället.

Uppgifterna markerade med röd ram måste fyllas i.

Organisationsnummer 

Företagsnamn

Utdelningsadress

Postnummer / Ort

Telefonnummer

Faxnummer

E-mailadress

Kontaktperson 1

Kontaktperson 2

Plusgiro eller Bankgiro
Välj om du vill ha dina pengar  

utredovisade till plus- eller bankgiro.

Fordran avser
Ge en kort beskrivning av vilka varor

eller tjänster dina fakturor avser.

Hur hittade du oss
Frivillig uppgift. Var hittade du oss

och vilket sökord använde du.
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Beställning inkasso
Fyll i samtliga uppgifter. Se information på första sidan. När vi får din beställning sänder 
vi ett inkassokrav till din kund. Till dig sänder vi samtidigt en bekräftelse.

Uppgifter om den som ska krävas

Specifikation av skuld

Faktura Nr             Fakturadatum           Förfallodatum         Belopp

          TOTALSUMMA  
 

Datum              Kundnummer           Beställare

Namn 

Adress

Postadress

Organisationsnummer
Du kan skicka in ditt ärende även utan den här  

uppgiften. Har du fått din kunds bank- eller  
plusgirokonto vid en tidigare betalning  

kan du skriva in det istället.
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