Priser inkassohantering i Sverige
Årsavgift

0 kr

inkluderar: Personlig inkassohandläggare, rätten att använda Profinas namn på påminnelser i egen regi, Profina
Online (inkassowebb, kreditupplysningar), juristinkasso och juridiska tjänster

Inkassoservice Hanteringsavgift per ärende:

0 kr

I hanteringsavgiften ingår registrering och distribution av inkassokrav, solvenskontroll, adressforskning,
förberedelse betalningsföreläggande Kronofogden, kommunikation med er kund.
Lyckade ärenden:
Återkallade ärenden:
Ej lyckade ärenden:

100 % av inkasserat kapital tillfaller er.
debiteras upparbetade arvoden och gjorda utlägg
debiteras upparbetade arvoden och gjorda utlägg

Kostnad för ett ärende som erfordrar fördjupad utredning, extra begärd hantering, forskning, förbereda
tvistemål till jurist, lättare tvistemålshantering etc. debiteras 110 kr per 15-minuter.

Avskrivna fordringar - Efterbevakning
Avskrivna fordringar kan visa sig vara värdefulla tillgångar efterbevakas efter till exempel konkurs och/eller att
gäldenären saknar utmätningsbara tillgångar. 50 % av inkasserat kapital och ränta tillfaller er. Endast vid
återkallade ärenden debiteras av oss gjorda utlägg och lagstadgade arvoden samt provision.

Befogenhetsmall
Flödesschema inkassoprocessen
Ansökan om betalningsföreläggande
Inför uppstarten i samarbetet
säkerställs rutiner i form av en
befogenhetsmall, som omfattas
av bl.a:

Hur hanteras tvistiga ärenden
Beviljande av avbetalningsplaner och
anstånd
Rapporter och Statistik
Resultatuppföljning
Kontaktpersoner hos respektive part
och deras roll

Juristinkasso – rekommenderas för större och/eller komplicerade ärenden
Ärendet handläggs från början av en jurist som arbetar dagligen med inkassering av större fordringar.
Arvode per timme f.n.
800 kr (minimidebitering 2 timmar)
Denna tjänst medför en aktiv manuell bearbetning från dag 1. Juristen tar snarast och håller fortlöpande
kontakt med er kund eller dennes ombud. En fullständig kreditupplysning inhämtas omgående. Ni uppdateras
kontinuerligt om vad som händer i ärendet. Lyckandegraden och snabbheten i hanteringen överstiger normalt
inkassoförfarande varvid ränte- och kreditförlusterna således blir lägre för er del. 90% av juristinkassoärenden
löses inom dessa två timmar.

Juridisk service – vid tvistemål
Ert företags rättsskyddsförsäkring kan i normalfallet användas för att täcka ombudskostnaden under
förutsättning att jurist som prövats och godkänts av försäkringsbolagen anlitas för uppdraget. Då Profina har
ett permanent godkännande från försäkringsbolagens rättsskyddsnämnd innebär det att om ni anlitar Profina
Juridik täcker försäkringen i normalfallet 80 % av det arvode vi debiterar.
Arvode per timme f.n.
1 450 kr
Stämningsansökan T-mål
Stämningsansökan FT-mål
Ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion

2 800 kr
900 kr
2 800 kr

Villkor
Profina redovisar inkasserat medel utan dröjsmål. Priser ovan gäller för parter inom Sverige och inte vid
bestridande, rättegång eller annan komplikation. Betalningsvillkor är 30 dagar efter fakturadatum.
Faktureringsavgift f.n. 35 kr. Profina äger rätt att påföra lagreglerad påminnelseavgift, f.n. 60 kr, samt debitera
dröjsmålsränta med 2% per månad i de fall betalning ej erläggs i tid. I del fall myndighet eller lagstiftning
föranleder äger Profina rätt att ändra i ovannämnda bestämmelser.

