Inkassopolicy

Inkassatoren skal sette i verk de tiltak som har naturlig sammenheng med inkassooppdraget, herunder ta ut forliksklage og/
eller begjære utlegg. Långiver omtales som Oppdragsgiver i denne fullmakten.
Långiver gir fullmakt til Perx Folkefinansiering AS til å representere Långivers krav under Lånet i den videre saksgang i
forbindelse med inndrivingen. Långiver frasier seg muligheten for individuell forfølgning av sitt krav.
Det ligger innenfor Inkassators fullmakt å gjøre følgende:















Iverksette rettslig pågang (både forliksklage og utleggsbegjæring) uten forhåndsgodkjennelse fra Oppdragsgiver.
Tiltak for å avbryte foreldelse der Inkassator mener det er hensiktsmessig.
Inkassator har fullmakt til å slette inntil 100% av påløpte renter og andre gebyrer.
I forliksrådssaker har inkassator fullmakt til å fremforhandle forlik i saker der det foreligger fare for økt
kostnadsrisiko og/ eller å tape saken.
I forliksrådssaker med resterende hovedstol inntil kr 50 000 ved vurderingstidspunktet gis Inkassator fullmakt til å
redusere resterende hovedstol med inntil 50%.
å gjennomføre tvangssalg av utleggspant eller annen pant som er resultat av inkassoarbeidet. Inkassatoren kan
også avlyse pant uten aksept fra Oppdragsgiver i saker der pantet anses verdiløst i det videre inkassoarbeidet.
Ved konkurs sendes konkursvarsel i tilfelle der Oppdragsgiver har til hensikt å begjære skyldneren konkurs og
trenger ikke forhåndsgodkjennelse fra Oppdragsgiver
Inkassatoren har fullmakt til å akseptere eller avslå alle forslag til gjeldsordninger på vegne av Oppdragsgiver. I
større gjeldsordningssaker forbeholder Inkassatoren seg retten til å fakturere 1R gjeldsordningssalær dersom
arbeider er mer tidkrevende enn ordinær saksbehandling. Inkassatoren kan avslutte saker der Inkassatoren
vurderer at fortsatt arbeid med gjeldsordningen ikke er hensiktsmessig.
Når saken ligger til overvåk, har Inkassatoren fullmakt til å ettergi inntil [50%] av resterende hovedstol og eventuelle
andre kostnader Oppdragsgiver har risikoen for.
Overføre saker til overvåk der Inkassator vurderer dette som hensiktsmessig.
Avslutte saker når Inkassatoren vurderer at fortsatt overvåk ikke er hensiktsmessig
Oppdragsgiver gir Inkassatoren fullmakt til å gjennomføre analyse på saksporteføljen for uforpliktende tilbud på
porteføljekjøp.
Oppdragsgiver gir Inkassatoren adgang til å utlevere informasjon om status i inndriving og inkassoarbeidet til Perx
Folkefinansiering AS for å publiseres på Plattformen i anonymisert form.

