NODECO PREMIUM+

HVORFOR BETALE
NÅR MAN KAN FÅ DET GRATIS?

NORDIC DEBT COLLECTION A/S

VI TAGER KAMPEN OP MOD OMKOSTNINGER!
Nordic Debt Collection A/S (NODECO) har netop udviklet en af Danmarks mest gennemskuelige og omkostningbevidste inkassoløsninger - Vi giver jer udenretlig og retlig inkasso til 0,- kr.
Vores løsning NODECO Premium+ giver virksomheder en unik fordel ved at benytte Nordic Debt Collection A/S
som inkassopartner.

KR. 0,- PR SAG.
VI TILBYDER:

• Intet årligt abonnement
• Intet oprettelsesgebyr
• Ingen omkostninger heller ikke ved retslig behandling af utvistet sager (retsafgiften er dog ikke inkluderet)
• Intet minimumskrav på fordringen
• Vi tager ikke en del af hovestolen, renter eller gebyrer ved indfrielse
• Fordelagtigt sagsforløb
• Gratis indberetning til Experians RKI-Register og Debitorregistret
• Fordelagtige priser på Kreditoplysninger
• Online adgang til at følge sagerne
Alle vores ydelser udføres af professionelle sagsbehandlere, som har stor erfaring med inkassovirksomhed for
mange forskellige brancher.
Nordic Debt Collection A/S er godkendt efter inkassolovens bestemmelser med j.nr. INKA-05132-00800_03.

NORDIC DEBT COLLECTION A/S

Modtagelse af sag

Inkassoskrivelse

Telefonisk henvendelse
Telefonisk henvendelse
Fremsendelse til fogedretten
Varetagelse af afdragsordning

Insolvenserklæring

Afbrydelse af forældelse

Sagen tilbageleveres til
kreditor

Sagen tilbageleveres til
kreditor
Ovenstående løsningsmodel er skabt ud fra en forudsætning om, at det skal være trygt og enkelt for virksomhederne, at outsource inddrivelsen af tilgodehavneder til en professionel partner. Løsningen kan naturligvis tilpasses
den enkelte virksomhed. Nordic Debt Collection A/S opkræver ikke provision, omkostninger eller gebyrer - retsafgift dog undtaget.
24 TIMERS GARANTI
Inden for 24 timer fra Nordic Debt Collection A/S modtager en sag, vil den første henvendelse til skyldner være
på vej. Dette giver en større mulighed for at skyldner betaler hurtigere - og I derved vil få pengene hurtigere. I
denne henvendelse vil jeres skyldner have mulighed for at betale hele beløbet på én gang, eller indgå en betalingsordning.
Såfremt der ikke i forlængelse heraf etableres en betalingsordning, vil Nordic Debt Collection A/S forsøge at
skabe en løsningsorienteret dialog ved at kontakte borgeren eller virksomheden telefonisk. Udebliver betaling vil
sagen blive indbragt for domstolene.
INSOLVENS
Såfremt skyldner erklæres insolvent i fogedretten, og der ikke bliver indgået en betalingsordning returneres sagen til kreditor.
AFDRAGSORDNINGER
Nordic Debt Collection A/S varetager alle indgåede afdragsordninger i mindst 6 måneder, eller efter aftale med
klienten.
Med Venlig Hilsen
Nordic Debt Collection A/S
Anders Gericke
Salgschef
Tlf.: +45 7199 2755
M:: +45 2020 2744
E-mail: age@nodeco.dk

NORDIC DEBT COLLECTION A/S
GENERELLE BETINGELSER
Løsningsmodellen er skabt ud fra en forudsætning om, at det skal være trygt og enkelt for landets virksomheder, at outsource inddrivelsen af gæld. Løsningen kan naturligvis tilpasses den enkelte virksomhed.
Klienten afgiver, ved samarbejdets oprettelse, på tro og love, alle nødvendige oplysninger til afgørelse af dennes
identitet og indestår for, at oplysningerne til enhver tid er korrekte og opdaterede.
Klienten accepterer, at NODECO kan kommunikere med klienten alene ved anvendelse af mail eller via portalen.
Afregning af inddrevne beløb afregnes i takt med at disse er indbetalt og indsættes på klientens konto i pengeinstitut - der kan ikke ske indbetaling eller afregning med kontant betaling.
Alle oplysninger, der udveksles mellem klienten og NODECO, skal behandles og opbevares fortroligt – dog må
NODECO – i det omfang dette er nødvendiggjort for sagens behandling eller krævet af offentlige myndigheder
– videregive oplysninger i nødvendigt omfang. Klienten er i intet tilfælde berettiget til at videregive hele eller
dele af materiale eller aftalen, herunder eventuel kommunikation.
NODECO påtager sig intet ansvar for bortkomst af dokumenter, der uopfordret fremsendes og ikke indlægges i
portalen.

DATABEHANDLINGSAFTALE
Dataansvarlig: klienten.
Databehandler: Nordic Debt Collection A/S
Databehandler behandler data i henhold til denne skriftlig aftale og det følger af denne aftale, at databehandleren alene handler efter instruks fra den dataansvarlige.
Dataansvarlig indestår, databehandler for, at alle oplysninger er indsamlet og behandlet i overensstemmelse
med den til enhver tid gældende lovgivning. Herunder, at der i nødvendigt omfang er samtykke til behandling
af data af den registrerede.
Alle oplysninger som dataansvarlig udlevere til databehandler skal betragtes som personfølsomme oplysninger
og skal behandles i overensstemmelse hermed.
OPLYSNINGER DER IKKE MÅ INDLÆGGES
Oplysninger om racemæssige eller etnisk oprindelse. Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, genetisk eller biometriske data med henblik på entydig identifikation samt oplysninger
om helbredsmæssige og seksuelle forhold og seksuel orientering må aldrig indlægges i databehandlers system.
Databehandler, forbeholder sig ret til i så fald straks at afslutte sagen, underretten den registrerede og påbegynde sletning af sagen.
OPBEVARING OG BEHANDLING AF DATA (ANVENDELSE AF ”SKYEN”)
Databehandler, må i udførslen af sin funktion anvende underdatabehandler – uanset om dette betyder, at data
anbringes på medier/servere der er placeret i et 3 land.
VIDEREGIVELSE AF DATA
Databehandler, må – i det omfang dette er tilladt efter lovgivningen- videregive oplysninger i nødvendigt omfang til kreditoplysningsbureauer for registrering i disse registre.
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RET TIL INDSIGT I DATA / FORESPØRGSEL
Enhver henvendelse om indsigt i data beroende hos databehandler, skal rettes til dataansvarlig der herefter selv
afgøre i hvilket omfang dette imødekommes. Såfremt databehandler skal fremskaffe oplysninger til brug for
dataansvarliges opfyldelse heraf, sker dette arbejde alene mod debitering efter medgået tid – p.t. kr. 600,- ex.
moms pr. time.
SLETNING AF DATA
Databehandler, er berettiget til, ved sagens afslutning, at fremsende alt data til dataansvarlig således at data
efterfølgende kan slettes i databehandlers systemer, bort set fra oplysninger der er nødvendige for overholdelse
af lov eller udførsel af opgaver i offentlig interesse – f.eks. indberetning af rente til SKAT.

PREMIUM+ BETINGELSER
•

Nordic Debt Collection A/S (NODECO) opkræver ikke provision, omkostninger eller gebyrer – retsafgift
til staten dog undtaget.

•

NODECO varetager alle indgåede afdragsordninger i mindst 6 måneder, eller efter aftale med klienten.

•

Der kan alene behandles nye sager – sager der tidligere har været inkassobehandlet kan ikke
behandles ved produktet Premium+.

•

Der kan alene behandles sager, hvor skyldner er bosiddende i Danmark (Grønland og Færøerne
undtaget).

•

Sager hvor skyldner har rejst indsigelser overfor kreditor må ikke indlægges til behandling som
Premium+.

•

Klienten har før indleveringen til inkasso – fremsendt inkassovarsel til skyldner i overensstemmelse med
lovkravet herom. Inkassovarslet sal indlægges på portalen sammen med kravet. NODECO er gerne
klienten behjælpelig med udformning af varsel.

•

Sager skal indlægges af klienten i NODECO sags portal hvortil klienten modtager adgangskode og
password – klienten indestår for enhver skade, såfremt uvedkommende får adgang til portalen med
klientens adgangskoder.

•

Der skal indlægges dokumentation for kravet – kopi af faktura og såfremt der kræves rente afvigende
fra rentelovens bestemmelser – skal tillige dokumentation for de aftalte vilkår indlægges i portalen.

•

Der må ikke indlægges sager til behandling hvor der er forløbet mere end 30 måneder fra det tidspunkt
hvor der tidligst kunne kræves betaling.

•

Der må ikke indlægges sager hvor skyldner er under 18 år på tidspunktet for gældens stiftelse.

•

Klienten er forpligtet til at indbetale retsafgiften til NODECO på anfordring, samt underskrive
rettergangsfuldmagt.

•

Sagsbehandlingen omfatter ikke fremskaffelse af adresseoplysninger – dette skal evt. tilkøbes af
klienten eller fremskaffes på anfordring.

•

Det første der betales er altid omkostninger, herefter betales eventuel rente og sidst betales hovedstol –
indbetales der direkte til klienten er denne forpligtet til straks at oplyse derom og indbetale om		
kostningsbeløbet til NODECO.

•

Såfremt der ved sagsbehandlingen etableres sikkerheder i form af udlæg anses sagen som løst uanset
at aktivet ikke realiseres – klienten er i disse tilfælde forpligtet til at indbetale omkostningsbeløbet
til NODECO.

•

Sagsbehandlingen omfatter ikke sletning af eventuelle udlæg etableret i forbindelse med sagsbehandlingen.
		
•
Rejses der indsigelser der betyder, at NODECO skal udarbejde processkrifter og/eller deltage i eventuel
le hovedforhandlinger sker dette alene mod debitering for forbrugt tid og opkræves hos klienten med
p.t. kr. 1.260,- pr. time.
•

Der kan ikke tilkøbes overvågningsprodukter til sager der ikke har været domstolsbehandlet.

•

Sager kan ikke trækkes tilbage uden omkostninger når der er udskrevet betalingspåkrav – Klienten inde
står for betaling af omkostninger i sådanne sager.

SELSKABETS NAVN:
ADRESSE:
POST NR:
BY:
KONTAKTPERSON:
TELEFON:
MAILADRESSE:
SELSKABETS CVR-NR:

DATO:
UNDERSKRIFT

