overvågning
Overholder dine dårlige betalere
jeres aftaler?
Har du brug for hjælp til at sikre dig,
at dine dårlige betalere rent faktisk
betaler, når du har indgået aftale med
dem? Og vil du have det gjort til en
fast pris eller gratis, hvis skyldneren ikke betaler? ADVODAN holder
overblikket og sørger for, at dit krav
til skyldner ikke bliver glemt.
Overvågning kan være relevant for
dig, hvis du har:
· Et tilgodehavende hos skyldner, der
ikke er betalt.
· En sag, der tidligere forgæves har
været sendt til inkasso.
· Fået oplysninger om, at skyldners
økonomiske forhold har ændret sig.
· Brug for hjælp til at huske, at sagen
skal fremmes i retten igen for at
undgå forældelse.
Følg op på aftaler
Det er besværligt og tidskrævende at
følge op på dårlige betalere og holde
styr på forældelsesfrister i forhold til
de beløb, du har til gode. ADVODAN
kan hjælpe dig med at overvåge dine
dårlige betalere. På den måde kan du
sikre, at dine aftaler overholdes. Vi
holder øje med den dårlige betaler for
dig – også når sagen har været gennem et forgæves inkassoforløb. Dit
krav er ikke glemt.
ADVODAN er din RKI inkassopartner, og gennem vores samarbejdspartner Experian kan du få tjekket, om
dine skyldnere er registreret i RKI, om
skyldner skifter adresse, om skyldner

– et netværk til forskel

er under gældssanering eller gået
konkurs, eller om skyldner er afgået
ved døden.
ADVODAN hjælper dig med at:
· Overvåge skyldner i op til fem år,
hvis der er fundament i sagen.
· Overvåge skyldner i op til tre år, hvis
der ikke er fundament i sagen.
· Tage skriftlig kontakt til skyldner
hver sjette måned.
· Tage telefonisk kontakt til skyldner
hver sjette måned.
· Overvåge i forhold til forældelse
og stiller forslag om afbrydelse ved
fogedret.
· Undersøge skyldners forhold, hvis
jeres sag er kørt som RKI-sag hos os.
RKI holder øje med den dårlige betaler
og giver os besked ved:
· Registrering hos RKI
· Sletning hos RKI
· Skyldners adresseændringer
· Dødsfald
· Gældssanering
· Konkurs
Rådgivning til dig
Du kan også få generel rådgivning i
forhold til aftaler, kundeoplysninger
og kreditpolitik hos vores inkassospecialister, så dine dårlige betalere ikke
får lov at påvirke din virksomheds
økonomi i negativ retning. Vi tilbyder
desuden forskellige løsninger inden
for inkasso, blandt andet No Cure, No
Pay og Basis Inkasso.

