
Inkasso er vigtigere end før
Vi er desværre midt i en finanskrise. I dag tæller den sidste krone 
på bundlinien mere end nogensinde. Kreditstyring er en vigtig 
funktion også i mindre virksomheder, og derfor er det væsentligt, 
at ”pengene kommer i kassen”, både ved betalinger inden for 
Danmarks grænser og ved betalinger fra udlandet.

Det er mange danske virksomheder, som oplever at deres uden-
landske klienter ikke betaler deres fakturaer.

Nu kan du få hjælp til inkasso over landegrænserne. Forum Ad-
vokater tilbyder din virksomhed hjælp til inkasso i hele Europa, 
Nord- og Sydamerika samt i Asien. Du får en aktiv og energisk 
indsats, idet vore advokater har netop den sproglige ekspertise, 
der er en forudsætning for at hente pengene til Danmark. 

Sådan gør Forum Advokater
Først forsøger vi at opnå en juridisk gyldig aftale om frivillig beta-
ling. Vi har gode erfaringer i de sager, hvor vi er på banen meget 
tidligt i forløbet. Udenlandske debitorer kan godt skelne mellem 
professionel inkasso og andre forsøg på inddrivelse. Når det lyk-
kes at få en frivillig aftale, opnår din virksomhed tre fordele: det 
er billigere, det er hurtigere, og det er effektivt. 

Lykkes det ikke at få en frivillig aftale, samarbejder vores advo-
kater med lokale kollegaer. Her er det en stor fordel, at vore ad-
vokater taler den lokale advokats sprog. Det letter samarbejdet, 
det går hurtigere, koster mindre og er mere effektivt. Al sam-
arbejde gennemføres på lokalsproget og på basis af personlige 
relationer med de udenlandske advokatkollegaer.

Vi yder også rådgivning til virksomheder om indgåelse af afta-
ler, udarbejdelse af salgs- og leveringsbetingelser og i det hele 
taget om forebyggelse af inkassobehov. Det indgår i vores råd-
givning at vejlede om mulighederne for kreditforsikring som led i 
virksomhedens risikostyring. Derved kan din virksomhed komme 
på forkant og måske undgå inkassosager.

Hvis din samarbejdspartner i udlandet går konkurs, kan Forum 
Advokater repræsentere din virksomhed som kreditor under 
konkursbehandlingen og sikre, at du opnår den bedst mulige 
resultat.
Vort dokumenthåndteringscenter oversætter til/fra engelsk, 
tysk, spansk, fransk, italiensk og portugisisk de dokumenter, der 
er nødvendige for at gennemføre en inkassation i udlandet, og 
vi kan også sørge for evt. nødvendig legalisering af dokumenter. 

Andre løsninger omkring 
kreditstyring og inkasso?
Forum Advokater har en stor specialafdeling for inkasso. Vi ar-
bejder i hele Danmark samt i udlandet. Hør nærmere om vores 
abonnementsordninger og om mulighederne for individuel råd-
givning om kreditstyring og inkasso i netop din virksomhed.

Du er meget velkommen til at kontakte os, allerede inden beho-
vet for inkassation opstår. Vi kan evt. foretage et rutinecheck af 
bl.a. dine slags- og leveringsbetingelser, så din virksomhed er 
bedst rustet til at stå finanskrisen igennem.

NB: Du kan gratis abonnere på juranyt om erhvervsforhold. Se 
www.lovorientering.dk og modtager Forum Advokaters erhvervs-
lovorientering.

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