Metod för inkassohantering
Samma dag som Profina tar emot uppdraget sänder vi slutkunden ett inkassokrav som talar om att
ärendet handläggs av Profina. Slutkunden har 12 dagar på sig att betala eller höra av sig till oss. Under
kravtiden svarar vi på slutkundens telefonsamtal via telefon, e-post och brev. Utifrån en
befogenhetsmall som upprättas i samråd med er gör handläggaren olika uppgörelser med er kund t.ex.
anstånd, avbetalningsplaner.
Om kravet är obetalt efter tidsfristen görs en ärendevärdering bl.a. med hjälp av intern och extern
kreditinformation. I samband med ärendevärderingen utvärderas vilka åtgärder som ska vidtas i
ärendet för bästa och snabbaste utfallet.
I de fall handläggaren bedömer att lyckat resultat kan erhållas sänds ärendet vidare till Kronofogden för
ansökan om betalningsföreläggande (dag 13). I de ärenden Profina inte erhållit betalning utfärdar
Kronofogden utslag i ärendet och visar det sig att kunden inte betalar ansöks i de aktuella fallen om
utmätning hos Kronofogden.
Vid bestridande från slutkunden gör Profina en bedömning och skriftligen, med motivering, meddelar er
en rekommendation om ärendets vidare hantering. Profina agerar vid behov ombud för er under hela
processen via vår juristavdelning.
Profina har tillstånd av Datainspektionen att bedriva inkassoverksamhet. Profina förbinder sig att
iakttaga ”god inkassosed” enligt inkassolagen och följa Datainspektionens vid varje tidpunkt gällande
anvisningar.

Ärendevärdering
Vi arbetar med utgångspunkt från nedan ärendevärdering. Detta för att kunna göra en korrekt
bedömning av slutkundens betalningsförmåga och därmed på bästa sätt tillgodose varje kunds behov av
en effektiv och kostnadsmedveten handläggning. Ärendevärderingen nyttjas genom hela kravprocessen;
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PARTSDELGIVNING
KFM erbjuder sökanden att
själv ombesörja delgivning

LYCKAD
DELGIVNING

BESTRIDANDE
Profina och kunden gör en
gemensam värdering av det
rättsliga och ekonomiska läget

FÖRHANDLING
Yrkanden och bevisning
prövas av tingsrätten

DOM
Tingsrätten meddelar dom

MISSLYCKAD
DELGIVNING

UTSLAG
KFM meddelar utslag som
medger utmätning av skulden

BESLUT
Fordringsägaren beslutar
om stämning eller avslut

SOLVENSKONTROLL
Kronofogdemyndigheten
Eget register
Kreditupplysning

STÄMNING
Ansökan om stämning
Begäran om kungörelsedelgn.

VERKSTÄLLIGHET
Avgift 600 kr

ÄRENDET AVSLUTAS
Avslutsrapport till kund
Obetalda fordringar överlämnas
till efterbevakning

DOM
Tingsrätten meddelar dom

