
Konsulentinkasso med effekt
Vi besøger altid dine kunder personligt på deres adresse op til 6 gange, hvilket skaber en kon-
takt som breve og telefoniske henvendelser ikke kan generere. 

Vores konsulenter er uddannet i kommunika-
tionsteknik, og tager udgangspunkt i den en-
keltes situation. Af denne grund sikrer Intrums 
unikke koncept dialog i øjenhøjde. 

Du har altid mulighed for at være med til at 
forme dialogen, for at sikre at der kommunikeres 
på en måde som du er komfortabel med.

Glemmer dine kunder 
nogle gange at betale?
Effektiv rykker- og 
inddrivelsesproces 

Sikkerhedsbranchen og Intrum har indgået en ny og forbedret 

samarbejdsaftale. Når dine kunder ikke betaler til tiden, kan 

Intrum inddrive gælden og du kan fokusere på det du gør bedst.

Fordele
• Du opnår betaling for dine fakturaer
• Nem sagsbehandling uden tunge 

omkostninger
• Spar unødvendige retslige 

omkostninger ved at løse sagen 
inden fogedretten

• Løses sagen ikke, har du mulighed for 
at få sagen retur

Kontakt os
Kontakt os for en uforplig-
tende snak. Vi sidder klar 
til at hjælpe dig.
 
Tlf. +45 7027 7298 
henvendelse@intrum.com
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Rykker Inkasso Op til 6 
besøg

Retslig inkassoOvervågning Sagen sendes 
retur

Få en gratis vurdering
Har du i løbet af de seneste 3 år haft fakturaer, hvor du ikke har opnået betaling, vil vi gerne 
komme med en gratis vurdering af sagen. Med ”No Risk” løsningen kan du uden risiko eller om-
kostninger lade os forsøge inddrivelsen.



Priser
Alle priser er ekskl. moms.

 No Risk Standard Extra

Abonnementspris 0 kr. 900 kr. 1.350 kr. 
Provision, inkasso 20% 10% 10%
Provision, overvågning 30% 30% 30%

Forebyggende services 

Rykkerservice 
Rykkermærkater 
Rådgivning og juridisk vejledning 
Vurdering af konkrete sager  

Inddrivelse

Ubegrænset antal sager 
Personlig sagsbehandling 
Op til 6 konsulentbesøg pr. sag  
Registrering i skyldnerregistrer  
Online oversigt over dine sager  
Overvågning 
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