
Online-inkasso
Engang var det god latin at overlade inkassosagerne til ”den 
faste advokat”. I dag er det blevet et speciale at være god til 
inkasso - og i dag er det faktisk vigtigere end nogensinde før, at 
du har styr på inkasso – før dine regninger skal til inkasso. Det 
giver en hurtigere og mere omkostningseffektiv inddrivelsespro-
cedure. De færreste tænker på, at det vigtigste benarbejde skal 
gøres så tidligt i forløbet som muligt: så snart der er knas i be-
talingsviljen, skal der gribes ind. Hurtig indsats betaler sig – du 
kan se det direkte på bundlinien. Nogle mener, at inkassosager 
helt må opgives – fordi det er for dyrt. Men her har vi fundet 
på en løsning, som hjælper dig: Forum Advokater har udviklet et 
system, der er effektiviseret i en sådan grad, at vi nu kan tilbyde 
vores kunder næsten gratis udenretlig inkasso. Et års abonne-
ment koster kr. 3.000,00. Herefter kan du gratis oprette alle de 
sager, du vil inden for denne ramme:

• sagen er under et år gammel
•  du har sendt en rykker med inkassovarsel til skyldneren
• skyldneren har ikke gjort indsigelse mod kravet

Du kan altså - på kun 3 minutter - oprette en inkassosag online 
hos Forum Advokater uden at behøve at spekulere over prisen. 
Herefter overtager vi sagen og sender på dine vegne gratis en 
advokatrykker til debitor, hvor vi:

• beder debitor betale
•  forklarer debitor, at der udtages stævning mod ham, hvis han 

ikke betaler
•  forklarer debitor, at han risikerer at blive indberettet til et an-

erkendt skyldnerregister
•  tilbyder debitor en afdragsordning

Betaler debitor herefter ikke, gør vi som udgangspunkt kun mere 
ved sagen, hvis vi har en aftale om det. Vi tilbyder sådanne aftaler 
på særligt gunstige vilkår for vores online-abonnenter. 

BEMÆRK
Når vi har modtaget betaling fra debitor, afregner vi hele be-
løbet inkl. renter. Vi skal altså ikke have oprettelsesgebyrer, 
provision eller andre slet skjulte betalinger. Vores betaling for 
arbejdet består i abonnementsindtægterne samt det beløb, vi i 
henhold til gældende lovgivning kan pålægge debitor at betale 
for de rimelige og relevante omkostninger, der har været for-
bundet med inddrivelsen. Det betyder også, at vi ikke fakturerer 
vores abonnenter for de sager, hvor det ikke er lykkedes at opnå 
fuld omkostningsdækning hos debitor. 

Spar tid
Hvorfor bruge tid på talrige rykkerskrivelser og henvendelser 
– overgiv sagen til Forum Advokater. Dermed slipper du for at 
skulle beskæftige dig yderligere med sagen og kan i stedet kon-
centrere dig om mere spændende opgaver – salg og kundepleje 
eksempelvis. Med andre ord: Online inkasso hæver din inddrivel-
sesprocent, minimerer tab på dårlige betalere og frigør ressour-
cer hos personalet – derved forbedres bundlinien!

Ved at lade os gøre det indledende benarbejde, sikrer du sam-
tidig, at sagen behandles i overensstemmelse med gældende 
lovgivning, så kravet - eller en del af det - ikke senere forkastes 
på en formalitetsindsigelse. Vælger du senere at overgive sagen 
til retslig inkasso, sikrer du dig ydermere, at sagen er effektivt 
tilrettelagt for den advokat, som du vælger skal håndtere sagen. 
Derved spares tid og i sidste ende salærudgifter. Lykkes det ikke 
at inddrive fordringen via online-inkasso, kan du herefter frit 
overgive sagen til din egen advokat, eller evt. lade os forestå 
den videre sagsbehandling – Vi er faktisk ret gode til det!

Juridisk Hotline – 
For vore abonnementskunder
Forum Advokater ved fra kundeundersøgelser, at mange viger 
tilbage for at ringe til advokaten. Det koster jo penge. Som 
abonnent får du gratis adgang til vores telefonsupport. Du kan 
frit kontakte vore advokater for et telefonisk råd. Hvis vi kan 
svare kort, koster det ingenting. Hvis vi skal foretage sagsbe-
handling, får du pr e-mail et overslag over pris og en liste over 
de evt. oplysninger, vi skal bruge. Vi oplyser samtidig den for-
ventede svartid. Hav dit kundenummer parat og husk at oplyse, 
at du ringer vedrørende Juridisk Hotline.

Debitorregistret
Som de første i landet opnåede Forum Advokater Debitorregi-
strets certificering. Det betyder, at vi kan tilbyde vore kunder at 
indberette dårlige betalere til Debitorregistret. Det giver mærk-
bar effekt og indberetninger til Debitorregistret er helt gratis for 
den kreditor, der er kunde hos Forum Advokater. Indberetning til 
Debitorregistret sker automatisk, når der er opnået fundament. 
Der kan endvidere også foretages indberetning til RKI mod sær-
skilt betaling.

Online vidensbank
Som abonnent får du adgang til Forum Advokaters andre on-
line-services: ”Lovorientering” er vores e-mail baserede nyheds-
brev, hvor vi orienterer vores kunder om udviklingen i gældende 
ret på inkasso- og en lang række andre områder af erhvervs-
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mæssig interesse. Vidste du for eksempel, at du må påregne dig  
kr. 100,00 for ulejligheden med at sende sagen til inkasso? 
Mange gør ikke! ”Lovorientering” kan være et særdeles praktisk 
værktøj i det daglige arbejde.

Alle disse fordele får du – din investering er kun kr. 2.400,00 om 
året eksklusive moms.

Vil du vide mere?
Læs mere på vores hjemmeside 
www.forumadvokater.dk

Forum Advokater, Havnevej 3, Postboks 86, 4000 Roskilde, T: +45 70 22 88 50, F: +45 70 22 88 20

 FORSIDEN       FORUMADVOKATER.DK

TIL TOPPEN AF ARTIKEL   

http://www.forumadvokater.dk



