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CollectiaPlus samarbejdsaftale vedrørende rykker- og/eller inkassoservice for FSR – danske revisorers 

medlemsvirksomheder 
   

Mellem nedenstående kunde, herefter benævnt Kunden, og Collectia A/S, CVR-nr. 20015381,  

herefter benævnt Collectia, indgås følgende samarbejdsaftale: 

CVR-nr.:  CPR-nr.: 

Firmanavn: Kontaktperson: 

Adresse: E-mailadresse: 

Postnr. og by: Telefonnr.: 

Momsregistreret     JA   NEJ  Bankoplysninger: Reg.nr.:  Konto.nr.:  

 

Ydelserne omfattet af CollectiaPlus 
CollectiaPlus giver Kunden mulighed for løbende at overdrage sine inkassosager til Collectia, jf. de generelle betingelser punkt 4. 
Collectia tilrettelægger inddrivelsesprocessen for den enkelte sag ud fra debitors forventede betalingsevne eller øvrige oplysninger der 
er til rådighed i sagen. I den forbindelse vil Collectia, alt efter det tilrettelagte inddrivelsesforløb, kunne levere følgende ydelser: 
 

• Fremsendelse af påkravsskrivelser 

• Besvarelse af debitors henvendelser pr. mail, post og telefon 

• Foretagelse af telefoniske rykkerkald 

• Oprettelse og administration af afdragsordninger 

• Indberetning til div. betalingsregistre 

• Løbende kontrol af debitors forventede betalingsevne 

• Overvågning af sager frem til forældelse 

• Fremsendelse af kampagnebreve 

• Varsling af retslige tiltag 

• Webløsning for både kunden og debitorer 

• Indgåelse af akkordaftale med debitor i overvågning (se 
generelle betingelser punkt 10) 

• Opnåelse af fundament i form af frivillige forlig eller 
skylderklæringer (også med elektronisk underskrift) 

• Rådgivning til Kunden om yderligere inddrivelsestiltag og 
retslige skridt, herunder rådgivning om fogedretlig behandling 

• Fast aftale med advokatsamarbejdspartner om juridisk 
bistand til konkurrencedygtige priser 

• Besvarelse af Kundens henvendelser inden for 48 timer på 
hverdage 

 

Følgende services kan tilvælges. Sæt kryds hvis service ønskes: 

 

- Rykkerservice (Collectia udsender påmindelsen. Pris: kr. 0,-)       

- Inkassovarsel (Collectia udsender lovpligtigt inkassovarsel. Pris: kr. 0,-)   

- Inkassovarsel med RKI-logo (Collectia udsender lovpligtigt inkassovarsel: Pris: kr. 20,-)       

- Kunden ønsker at modtage nyhedsmail fra Collectia       

 
Sættes der ikke kryds ved inkassovarsel, indestår Kunden for at have fremsendt inkassovarsel i henhold til inkassoloven § 10. 

 

Pris  
CollectiaPlus er aftalt til en årlig pris på kr. 1.000,-. Der gælder særlige vilkår, priser og provisioner, hvis en debitor er udenlandsk eller 
bosiddende i udlandet, jf. de generelle betingelser punkt 16, ligesom der gælder særlige vilkår, priser og provisioner, hvis en sag 
overdrages til overvågning, jf. de generelle betingelser punkt 8. Prisen for tilkøb af ekstraydelser, kompensationsbeløb for 
misligholdelse, provisioner og for sagens indlevering i retten, fremgår af prislisten for CollectiaPlus, der udgør en del af denne aftale. 
Har Kunden valgt betaling af abonnementet via kortbetaling vil det aftalte beløb blive trukket automatisk i aftaleperioden.  
 

Opsigelse  
CollectiaPlus er bindende i 12 måneder fra aftalens underskrift. Aftalen fornyes automatisk med en ny bindingsperiode på 12 måneder, 
medmindre Kunden skriftligt har opsagt aftalen inden 30 dage før udløbet af den foregående bindingsperiode, jf. de generelle 
betingelser punkt 20. Kunden gøres opmærksom på vilkår om tilbagekaldelse af sager i de generelle betingelser punkt 9.  

 
Collectias generelle betingelser og prisliste for CollectiaPlus  
Ved indgåelsen af denne samarbejdsaftale erklærer Kunden at have læst og accepteret samt fået udleveret kopi af Collectias generelle 
betingelser og prisliste for CollectiaPlus. De til enhver tid gældende generelle betingelser og den til enhver tid gældende prisliste udgør 
tilsammen med denne samarbejdsaftale aftalegrundlaget for CollectiaPlus. 

Collectia påbegynder ikke behandling af sagen førend at Kunden har betalt første abonnementsydelse. Hvis Kunden har oprettet sagen 
via webløsningen, vil sagen være i bero indtil betaling modtages. Såfremt betalingen ikke sker senest 14 dage efter aftalens indgåelse 
(eller ved misligholdelse af månedlig betaling) bortfalder aftalen og webløsningen vil blive lukket ned.  

Sted:                          Dato:                                                                                  
  
Navn:  
 
Titel:   
 
 
Kundens underskrift (Tegningsberettiget)                                       


