Prisliste for STORM Inkasso
Basis Inkasso*

Pris (+ moms)

Inkassovarsel, inkassobrev, telefoninkasso (1 opkald)

Kr. 249,00

Administration af afdragsordning

Kr. 99,00

(inkl. et rykkerbrev, et telefonopkald) pr. afdrag

Udvidet Inkasso**
for tilgodehavende indtil kr. 100.000,00

Opnåelse af fundament, afholdelse af
telefonisk fogedretsmøde, foretagelse
af sikringsakter i forbindelse med
udlæg, orientering fra
fogedretsmødet.***

Kr. efter
medgået
tid

Depositum opkræves

for tilgodehavende over kr. 100.000,00
Udarbejdelse af stævning, opnåelse af
dom, udarbejdelse af fogedrekvisition,
afholdelse af telefonisk fogedretsmøde,
foretagelse af sikringsakter i forbindelse
med udlæg, orientering fra
fogedretsmødet.

Kr. efter
medgået
tid

Depositum opkræves

Administration af afdragsordning opnået i fogedretten,
(inkl. et rykkerbrev og et telefonopkald, pr. afdrag)

Tilbagekaldelse af anmeldte udlæg,
pr. udlæg i forbindelse med indfrielse

Aflysning af anmeldte og tinglyste udlæg,
pr. udlæg

Kr. 99,00

Kr. 150,00

Kr. efter medgået tid

Udkørende fogedforretning,
opnåelse af autorisation fra fogedretten,
forberedelse, transport, deltagelse i udkørende fogedforretning

Kr. efter medgået tid

Tvangssalg af udlagte effekter,
vurdering, overlevering og salg af de udlagte

Kr. efter medgået tid

effekter
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Anmeldelse af krav vedrørende
skyldners konkurs/gældssanering/død m.m.

Kr. 250,00

STORM Inkasso anmelder kravet, og afregner herefter sagen

Overvågning
Kreditovervågning af skyldner samt overvågning af forældelse
(kontakt til skyldner en gang årligt)

Kr. 200,00

pr. sag pr. år

Indsigelser
Vurdering og behandling af indsigelser
sagen overgår til juristbehandling

Kr. efter medgået tid

Ovennævnte priser tillægges samtlige positive udgifter, der afholdes til retsafgifter, fogedgebyrer, udskrifter
m.m.
* Er der tilskrevet inkassoomkostninger tilfalder disse STORM Inkasso, hvis skyldner indfrier tilgodehavendet helt eller
delvist, idet indbetalinger først fragår på omkostninger og mødesalær.
** En indsigelse vil i udenlandsk inkasso også omfatte henvendelser i forhold til evt. manglende betalingsoplysninger
samt rette fakturamodtager, modtageradresse og mailadresse m.v.
*** Er der tilkendt mødesalær og inkassoomkostninger tilfalder disse STORM Inkasso, hvis skyldner indfrier
tilgodehavendet helt eller delvist, idet indbetalinger først fragår på omkostninger og mødesalær.
**** Ved betalingspåkrav afkrydses alle tre felter vedrørende sagens forløb, herunder bl.a. sagens automatiske
overgivelse til civilretten ved indsigelser, sagens automatiske fortsættelse til fogedbehandling samt opnåelse af 2.
påtegning, hvis skyldner har afgivet insolvenserklæring eller andet.
NB! Prislisten gælder alene for fakturakrav.
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