
     
 

 

 

 PRISELEMENT PRIS I NOK 
(eks. mva.) KOMMENTARER 

Årlig avgift  Kr 0  

Systemintegrasjon Bank+Regnskap Kr 0 Gjelder oppstart og bruk av systemintegrasjon.  

Onboarding og opplæring Kr 0 Gjelder oppstart av nye kunder 

PURRESERVICE/FØRINKASSO: 

Utsendelse av inkassovarsel  Kr 0 Produksjon, pakking og utsendelse av inkassovarsel 

Trekking av saker 
Feilsendt/dementert sak 

Kr 0 
Feilsendte saker kan trekkes uten kostnad innen 10 dager.  Trekking etter 
dette belastes ½ inkassosats (I). Etter 60 dager belastes 1 inkassosats. I 
tillegg belastes eventuelle utlagte rettsgebyr 

Inkassovarsel til privatpersoner påføres 
purregebyr. 

Kr 35 Innbetalt purregebyr beholdes av KF 

Inkassovarsel til næringsdrivende 

påføres et differensiert 

forsinkelsesgebyr.   

Kr 160 
Kr 285 
Kr 400 

 

Fakturakrav under kr 1000 
Fakturakrav til og med kr 2500 
Fakturakrav over kr 2500 
Innbetalt forsinkelsesgebyr beholdes av KF 

Forsinkelsesrente  100 % Innfordret forsinkelsesrente beholdes av KF  

INKASSO: 

Løst sak Kr 0 Ingen kostnad 

Delvis løst sak Kr 0 Ingen kostnad 

Uløste saker Kr 0 Med unntak av utlagt offentlige gebyrer 

Alder på sak Kr 0 Vi stiller ikke krav til alder på kravet før oversendelse til KF  

Trekking av saker 
Feilsendt/dementert sak 

Kr 0 
Feilsendte saker kan trekkes uten kostnad innen 10 dager.  Trekking etter 
dette belastes ½ inkassosats (I). Etter 60 dager belastes 1 inkassosats. I 
tillegg belastes eventuelle utlagte rettsgebyr 

Forsinkelsesrente  100 % 
Feilsendte saker kan trekkes uten kostnad innen 10 dager.  Trekking etter 
dette belastes ½ inkassosats (I). Etter 60 dager belastes 1 inkassosats. I 
tillegg belastes eventuelle utlagte rettsgebyr 

Oppfølging av krav i konkurs- og dødsbo   Kr 0  Vi melder krav til bobestyrer og avslutter saken   
Oppfølging av gjeldsordninger Kr 0 Vi følger saken 

Tilleggs-salær for skriving av forliksklage 
og begjæringer 

Kr 0  Tilleggssalær, kr 599,- belastes skylder dersom dom i sak 

Rettslig pågang 
Eventuelle 
offentlige 

gebyr 

KF forskutterer gebyr ved rettslig pågang. Dette gjelder ikke tvistesaker 
og saker hvor rettslig pågang frarådes. Gebyrene belastes skylder dersom 
vi får dom i saken. 

LANGTIDSOVERVÅKING:  
Krav som er behandlet rettslig eller er sikret med tvangsgrunnlag, 
overføres til overvåking hvis skyldner på overføringstidspunktet er å anse 
som betalingsudyktig  

Overvåking 25 %  Provisjon av innfordret hovedstol (hovedkrav) 

Overvåking 100%  Innfordret forsinkelsesrente beholdes av KF  

UTLAND: 

Trekking av saker  KF belaster salær 

Provisjon av innfordret beløp der kravet 
er mellom Kr 0 – 50000 
For større beløp belastning etter avtale 

10 % 
15 % 
20 % 

Norden 
Europa 
Øvrige verden 

Bruk av utenlandske partnere i 
saksgangen 

Etter avtale 
Oppdragsgiver godkjenner eventuelt bruk av utenlandsk partner etter et 
kostnadsoverslag. 

Uløste saker  Etter avtale Samt tillegg av omkostninger hos utenlandsk partner 

JURIDISK BISTAND:   

Advokatbistand Etter avtale  
Henvendelser og svar per telefon er gratis.  
I tvistesaker som havner i rettsapparatet og hvor det blir behov for 
advokatbistand faktureres advokat etter medgått tid.  

RAPPORTERING:   

Uttak og bestilling av rapporter Kr 0 
All rapportering er gratis. Våre standardrapporter er tilgjengelig på 
nettkontoret og kan sendes på epost til både regnskapsfører og kunde.  

KURS/SEMINARER/OPPLÆRING: 

Kurs Kr. 0 Dagskurs eller digitale kurs er gratis for våre kunder 

Høstseminar   Redusert pris for kunder    
   

 

I = Inkassosats kr 700,-  

R = Rettsgebyr kr 1199,-  

  


