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Prislista -  
För Hantverksdatas kunder  

Inkassoservice  
Inkassoservice, Provisionsinkasso, Efterbevakning 

 

 

Kontakta: Camilla Sjöqvist, camilla.sjoqvist@sveaekonomi.se, 08-735 90 64 

Premie 

Årsavgift 0 kr 

(Ingår rätten att använda Svea Inkassos namn på fakturor samt 

 tillgång till handläggarens expertis och rådgivning) 

Inkasso 

Grundavgift 0 kr 

(Ingår utskick av inkassokrav, telefoninkasso, solvenskontroll.  

vid betalningsföreläggande/utmätning tillkommer eventuella utlägg och arvoden.) 

Efterbevakning av avskrivna fordringar 
50 % av inkasserat kapital tillfaller uppdragsgivaren. Ingen kostnadsrisk. 

 

Utlandsinkasso 
Enligt separat prislista. 

 

Kreditupplysning/kreditbevakning 
Enligt separat prislista. 
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Övrig information 
 

Svea Inkasso förbinder sig att iakttaga ”God inkassosed” enligt inkassolagen och 

Datainspektionens vid varje tidpunkt gällande anvisningar. 

 

Uppdragsgivaren förbinder sig att tillställa gäldenären minst en påminnelse om betalning innan 

inkassoåtgärder genom Svea begärs (om ej Svea ombesörjer påminnelser). 

 

Om gäldenären bestrider eller betalar fordran direkt till uppdragsgivaren skall denne meddela 

Svea detta omgående. 

 

Författningsenliga utlägg och arvoden debiteras uppdragsgivaren endast i de fall de ej kan 

uttagas hos gäldenären. Vid återkallade ärenden debiteras uppkomna provisioner, utlägg samt 

arvoden. Vid inställelse i tingsrätt samt handläggning av tvistemål m m debiteras 1 850 kr per 

påbörjad timme.  

 

 

Svea äger rätt att begära förskottsbetalning av uppdragsgivaren för utlägg, arvoden och 

kostnader samt att ur inkasserade medel kvitta och/eller innehålla belopp motsvarande Sveas 

kostnader, utlägg och arvoden. Porto debiteras enligt gällande prislista.  

 

Dröjsmålsränta tillfaller uppdragsgivaren. 

 

Kostnader för ärenden som fordrat extra mycket arbete på grund av forskning, identifikation, 

utredning, tvist eller av annan orsak debiteras extra enligt gällande taxa f n 225 kr per påbörjad 

15-minutersperiod. Denna taxa gäller även för speciella åtgärder som konkursbevakning och 

stämning. 

 

Denna prislista gäller enbart inom Sverige. 

 

Premie erläggs årsvis i förskott. Mervärdesskatt tillkommer.  

Prislistan gäller fr o m 2015-01-01. 

 

Betalningsvillkor: 10 dagar, dröjsmålsränta 2 % per månad. Faktureringsavgift samt lagstadgad 

avgift för betalningspåminnelse tillkommer. 


