PIXIMA Light
Pixima i samarbeid med KredittGjenvinning
Så enkelt sender du krav til inkasso
1.
2.
3.
4.

Fyll ut informasjon om deg selv/ditt firma i ruten nedenfor.
Send dette skjemaet til Pixima AS i post, e-mail (scannet) eller på telefax (32 89 15 02)
Når Pixima AS mottar dette, blir du registrert som kunde hos Pixima.
Pixima sender ditt kunderegistreringsskjema videre for registrering hos KredittGjenvinning. Du
vil da motta informasjon om din saksbehandler og dine innsynsmuligheter på web og andre
praktiske detaljer på KredittGjenvinning’s hjemmesider
5. Umiddelbart etter at du mottar LOGG INN og passord fra oss via e-mail kan du begynne å
registrere dine stikk på www.pixima.registreringsskjema.no

Firmanavn:
Postadresse:
Postnr/Sted:
Telefon:
Telefax:
E-post:
Kontaktperson:
Giro:
Faktura adresse:
Org.nr:
1)Pixima vil fakturere deg som vår kunde etterskuddsmessig hvert kvartal. Du betaler kr. 150 + mva for hvert
krav vi har sendt/ferdig produsert ut på dine vegne. For saker vi av forskjellige grunner ikke klarer å sende ut
krav på betales ingenting. Kravet ut til din kunde påføres et adm.tillegg på kr. 200 + mva som går i sin helhet
tilbake til deg som oppdragsgiver. Det er ingen faste avgifter forbundet med tjenesten.

2)For KredittGjenvinning gjelder følgende vilkår.
Betingelser:
Fakturering: Når det oppstår et avstikk må vi bringe kravet til forfall. Dette gjøres ved å sende kunden en
faktura med forfallsdato 10 dager senere. Denne fakturaen kan ikke påføres et purregebyr til dekning av
kostnaden og av den grunn vil KG belaste Dem med kr 22,- pr. faktura. Hvis kravet fortsatt ikke er betalt 14
dager etter forfallsdato sendes det ut et inkassovarsel hvor kunden blir påført et purregebyr på kr 59,- som skal
dekke kostnaden. Hvis KG også må innhente adresse, eller senere innhente ny adresse, vil dette bli belastet Dem
med kr 50,-, maksimalt en gang.
Standard Inkasso ”No Cure-No Pay”
Innkasserte fakturabeløp/hovedstol utbetales i sin helhet til oppdragsgiver, likeledes også alle innkasserte renter
som overstiger kr 300,- .
Uløste saker belastes utover dette kun med eventuelt påløpte rettsgebyr og andre omkostinger som ugifter til
møtefullmektiger/advokater etc.
Alle offentlige rettsgebyr ,kredittopplysninger og utlegg til møtefullmektiger faktureres etterskuddsvis hver
måned. Utgifter i forbindelse med oppmøte, konkurs og stevning forhåndsavtales og betales på forskudd.
Saker som ikke er løselige ”i dag” overføres KredittGjenvinnings Inkasso Overvåking.
Inkasso Overvåking
Her registreres alle rettslige saker hvor skyldner er insolvent i dag og alle ikke rettslige saker som ikke er løst
innen 6 måneder etter de ble registrert til inkasso.
Saker som løses innen 12 mnd. etter at de ble registrert til Inkasso Overvåking avregnes og utbetales med 100%
av fakturabeløpet til oppdragsgiver. Saker som løses etter 12 måneder etter at de ble registrert til Inkasso
Overvåking avregnes og utbetales med 60% av fakturabeløpet. Ingen kostnader for uløste saker .

Generelt
KredittGjenvinning er ikke ansvarlig for forhold selskapet ikke er herre over; generell force majeure, streik,
strøm/telebrudd, innbrudd/brann, postforsinkelser og endring av de lovbestemte salærer/gebyrmessige
erstatninger/satser. Økning av prisene følger konsumprisindeksen og endring i inkassosatsen.
Alle priser er oppgitt eks. moms. KredittGjenvinning AS foretar en ukentlig momsavregning for alle sine
oppdragsgivere på grunnlag av de inntektene som er registrert fra saker tilhørende oppdragsgiver. Alle fakturaer
påføres et fakturagebyr på kr 60,- pr. stk. Ikke momspliktige oppdragsgivere slipper å svare for moms på
innkassert salær i henhold til gjeldende forskrifter. I de tilfellene kreves momsen direkte av skyldner.
Oppdragsgiver er pliktig å innbetale momskravet til KredittGjenvinning AS, men sistnevnte vil, hvis annet ikke
er avtalt, foreta motregning i de innkasserte midler.

Firmanavn i blokkbokstaver:………………………………………….
Signatur………………………………………………………………..

pixima as

Dato:………………

