
INKASSOKRAV

Vår ref.:

Adress: Reg.nr:

Styrelsens säte:

Telefon:

Er ref.:

Datum

E-post:Fax:

Blankett CT104, 2001.08.01b

Trots tidigare påminnelse har vi ännu inte erhållit likvid för vår fordran. Vi anmodar Er därför att inom åtta 
(8) dagar till oss, på bifogat inbetalningskort, inbetala såväl kapital, avtalad ränta och påminnelseavgift 
som inkassokostnad. Dessa kostnader är Ni enligt lag skyldig att betala. Avtalad ränta yrkas även på 
angiven kapitalfordran för tiden efter detta brevs datum tills betalning sker.

Har Ni några invändningar mot kravet, skall Ni –  helst skriftligen –  meddela oss orsaken inom angiven 
tid. Har Ni inom angiven tid ej betalat hela skulden, eller gjort invändningar mot kravet, överlämnas
ärendet till Kronofogdemyndigheten för ansökan om betalningsföreläggande med ev. påföljande utslag 
och utmätning. Denna åtgärd kan medföra såväl ytterligare kostnader som registrerad 
betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen. 

Fordran
avser

Specifikation
Faktura-
nummer

Faktura-
datum

Förfallo-
dag

Kapitalfordran
 kronor

Ränte-
sats

Ränte-
dagar

Dröjsmåls-
ränta

Total kapitalfordran Total ränta

Påminnelseavg.

Inkassokostnad

Betalning oss tillhanda senast Totalt att betala kronor

Vårt postgiro är eller bankgiro är 

Trots tidigare påminnelse har vi ännu inte erhållit likvid för vår fordran. Vi anmodar er därför att 
inom åtta (8) dagar till oss, på bifogat inbetalningskort, inbetala såväl kapital, avtalad ränta och 
påminnelseavgift som inkassokostnad. Dessa kostnader är ni enligt lag skyldig att betala. Avtalad 
ränta yrkas även på angiven kapitalfordran för tiden efter detta brevs datum tills betalning sker.

Har ni några invändningar mot kravet, skall ni – helst skriftligen – meddela oss orsaken inom 
angiven tid. Har ni inom angiven tid inte betalat hela skulden, eller gjort invändningar mot kravet, 
överlämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten för ansökan om betalningsföreläggande med 
ev. påföljande utslag och utmätning. Denna åtgärd kan medföra såväl ytterligare kostnader som 
registrerad betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen.

Ort och datum

Underskrift

Företagsnamn

Köp av ABC 000022 ÅÅ-MM-DD ÅÅ-MM-DD 28 000 SEK 24 % 20 373 SEK

 28 000 SEK 373 SEK
 

  60 SEK

180 SEK

     28 613 SEK

8 procentenheter plus 
referensränta eller vad 
som avtalats

Räntedagarna är från 
förfallodatum t.o.m 
brevets datum

Viktigt att ange 
vad fordran avser

Måste vara 
avtalad


