
BETALNINGSUPPMANING

Vår ref.:

Adress: Reg.nr: Styrelsens säte:Telefon:

Er ref.:

Datum

E-post:Fax:

Blankett CT106, 2001.08.01c

BeloppSpecifikation av förfallen skuld

Summa att betala

Uppmaning att betala klar och förfallen skuld

Beträffande vår fordran avseende Ert köp av 

Vid ett flertal tillfällen har vi varit i kontakt med Er och uppmanat Er att reglera den förfallna 
skulden. Ni har inte invänt, att Ni ej skulle vara betalningsskyldig.

Med stöd av konkurslagen 2 kapitlet 9 paragrafen, uppmanas Ni härmed att omgående betala 
nedan specificerade skuld vilken är klar och förfallen till betalning. Inkommer inte betalning inom
en vecka från det att Ni mottagit denna handling, kommer ansökan om att Ni försätts i konkurs att
ingivas till 

Kapitalbelopp enligt faktura nr
med förfallodag 

Dröjsmålsränta             % enligt tidigare avtal
för tiden                  till

Avtalad påminnelseavgift

Inkassoarvode

Vårt postgiro är eller bankgiro är

Utdrag ur konkurslagen 2:9
En gäldenär, som är eller senare än ett år före konkursansökan har varit bokföringsskyldig enligt bokföringslagen, skall om inte annat visas anses insolvent, om
1. gäldenären har uppmanats av en borgenär att betala klar och förfallen skuld men underlåtit att göra detta inom en vecka,
    och
2. borgenären begär gäldenären i konkurs inom tre veckor därefter och skulden då ännu inte är betald.
    Borgenärens uppmaning skall innehålla en upplysning om att en konkursansökan kan följa.

Uppmaning att betala klar och förfallen skuld

Beträffande vår fordran avseende ert köp av ABC-produkten...

Vid ett flertal tillfällen har vi varit i kontakt med er och uppmanat er att reglera den förfallna
skulden. Ni har inte invänt, att ni inte skulle vara betalningsskyldig.

Med stöd av konkurslagens 2 kapitel 9 paragraf, uppmanas ni härmed att omgående betala nedan 
specificerade skuld vilken är klar och förfallen till betalning. Inkommer inte betalning inom
en vecka från det att ni mottagit denna handling, kommer ansökan om att ni försätts i konkurs att
ingivas till XYZ-ortens tingsrätt.
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BeloppSpecifikation av förfallen skuld

Summa att betala

Uppmaning att betala klar och förfallen skuld

Beträffande vår fordran avseende Ert köp av 

Vid ett flertal tillfällen har vi varit i kontakt med Er och uppmanat Er att reglera den förfallna 
skulden. Ni har inte invänt, att Ni ej skulle vara betalningsskyldig.

Med stöd av konkurslagen 2 kapitlet 9 paragrafen, uppmanas Ni härmed att omgående betala 
nedan specificerade skuld vilken är klar och förfallen till betalning. Inkommer inte betalning inom
en vecka från det att Ni mottagit denna handling, kommer ansökan om att Ni försätts i konkurs att
ingivas till 

Kapitalbelopp enligt faktura nr
med förfallodag 

Dröjsmålsränta             % enligt tidigare avtal
för tiden                  till

Avtalad påminnelseavgift

Inkassoarvode

Vårt postgiro är eller bankgiro är 

Utdrag ur konkurslagen 2:9
En gäldenär, som är eller senare än ett år före konkursansökan har varit bokföringsskyldig enligt bokföringslagen, skall om inte annat visas anses insolvent, om
1. gäldenären har uppmanats av en borgenär att betala klar och förfallen skuld men underlåtit att göra detta inom en vecka,
    och
2. borgenären begär gäldenären i konkurs inom tre veckor därefter och skulden då ännu inte är betald.
    Borgenärens uppmaning skall innehålla en upplysning om att en konkursansökan kan följa.
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BeloppSpecifikation av förfallen skuld

Summa att betala

Uppmaning att betala klar och förfallen skuld

Beträffande vår fordran avseende Ert köp av 

Vid ett flertal tillfällen har vi varit i kontakt med Er och uppmanat Er att reglera den förfallna 
skulden. Ni har inte invänt, att Ni ej skulle vara betalningsskyldig.

Med stöd av konkurslagen 2 kapitlet 9 paragrafen, uppmanas Ni härmed att omgående betala 
nedan specificerade skuld vilken är klar och förfallen till betalning. Inkommer inte betalning inom
en vecka från det att Ni mottagit denna handling, kommer ansökan om att Ni försätts i konkurs att
ingivas till 

Kapitalbelopp enligt faktura nr
med förfallodag 

Dröjsmålsränta             % enligt tidigare avtal
för tiden                  till

Avtalad påminnelseavgift

Inkassoarvode

Vårt postgiro är eller bankgiro är

Utdrag ur konkurslagen 2:9
En gäldenär, som är eller senare än ett år före konkursansökan har varit bokföringsskyldig enligt bokföringslagen, skall om inte annat visas anses insolvent, om
1. gäldenären har uppmanats av en borgenär att betala klar och förfallen skuld men underlåtit att göra detta inom en vecka,
    och
2. borgenären begär gäldenären i konkurs inom tre veckor därefter och skulden då ännu inte är betald.
    Borgenärens uppmaning skall innehålla en upplysning om att en konkursansökan kan följa.

Specificera skulden och ange förfallodatum. 
Vid många fakturor bifoga specifikationer.

Räntesats och framräknad ränta från för-
fallodatum t.o.m detta brev skrevs.

Påminnelseavgift måste vara avtalad.

Förutsätter att inkassokrav utsänts tidigare.


