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Hvad er BasisInkasso? 

BasisInkasso er et serviceabonnement, hvor man som   
abonnent har man adgang til følgende services: 

 Inkassobehandling af et ubegrænset antal inkassosager 
uanset beløbsstørrelse 

 Validering af stamdata på skyldner ved sagens         
oprettelse i vores system  

 Et internetbaseret inkassosystem, så systemet kan      
bruges døgnet rundt - når det passer ind i dine planer 

 Via kunde log-in kan status i sagen følges i vores      
system 

 Sager på maksimalt tre år kan behandles — også      
selvom de allerede er afskrevet. 

 Indberetning til RKI (Experian) 

 Indberetning til Debitor Registret 

 Kontrol og gennemgang af inkassovarsel 

 Udlevering af vores guide ”En praktisk guide til en     
effektiv og korrekt opfølgning på kreditsalg”. 

Hvad er økonomien i BasisInkasso? 

Der tegnes et abonnement på BasisInkasso, som gælder for 
en 12 måneders periode. Den fordelagtige abonnementspris 
kan ses på foreningens hjemmeside.  

I abonnementsperioden gælder følgende: 

 Ingen gebyrer i forbindelse med oprettelse af en        
inkassosag eller fradrag ved indfrielse 

 Ingen gebyrer eller øvrige omkostninger, hvis vi ikke 
kan inkassere beløbet 

 Ingen procentuelle fradrag i inkasserede beløb (Ingen 
provision) 

 Ingen gebyr ved sagens validering i CPR- eller CVR      
register 

 Ingen omkostninger ved indgåelse af afdragsordninger 
samt overvågning af disse  

 Vores indtjening hviler på det såkaldte inkassogebyr, 
som pålægges skyldneren. Når skyldneren betaler,    
sender vi hele tilgodehavendet og beholder selv         
inkassogebyret. 

Antennesammenslutningen af 2012 har indgået en aftale med Danske Inkasso om tegning af BasisInkasso         

abonnement til særlige fordelagtige vilkår for foreningens medlemmer.  

Med godt 2.000 kunder er Danske Inkasso blandt Danmarks førende inkassobureauer. Vi varetager årligt tusindvis 

af inkassosager på beløb fra under hundrede kroner og op til flere hundredetusinde kroner. Vores succes skyldes 

ikke mindst, at vi tilbyder vore kunder enkle og effektive produkter til en god pris. 

ENKELT • DISKRET • EFFEKTIVT  

Sagsprocessen hos Danske Inkasso 

Sag modtages, enten ved 
indlæsning af fil eller ved 

indtastning på danskeinkasso.dk
Sagen valideres i CPR eller CVR Kravbrev sendes til debitor

Registrering i RKI’s lukkede register 
og meddelelse til debitor herom

Overdragelse til Danske Inkasso’s 
Call Center, der kontakter debitor 

telefonisk, kombineret med diverse 
skrivelser

Sagen fortsætter til den forældes 
eller afsluttes på anden vis


