
FOGEDRETTEN
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HVAD GØR 
FOGEDRETTEN?

Hvis skyldner trods vores henvendelser ikke betaler din faktura, 
tilbyder vi at indbringe dit krav for fogedretten. Fogedretten kan 
hjælpe med inddrivelsen, hvis skyldner ikke har rejst indsigelser mod 
dit krav.

Under mødet i fogedretten opfordrer vi skyldner til at betale dit krav 
med det samme. Kan skyldner ikke betale straks, indgår vi en 
afdragsordning og spørger ind til, hvad skyldner har af værdier, der 
enten kan sælges eller tages sikkerhed i. 

Typisk tager vi udlæg i en bil, elektronik, et hus eller et depositum. 
Udlægget reserverer din ret til at få dit krav helt eller delvist dækket 
ved salg af aktivet på auktion. 

De udlagte aktiver kan sælges på auktion, hvis skyldner ikke 
overholder afdragsordningen eller ikke kan betale dit krav inden 10 
måneder. 

Udebliver skyldner fra et møde i fogedretten, vil skyldner blive hentet 
af politiet uden varsel. 



Great Company

FORDELE VED INDDRIVELSE I 
FOGEDRETTEN

Som RKI inkassopartnere gør vi brug af 
RKI, hvis skyldner ikke betaler dit krav i 
fogedretten. Registreringen motiverer 
skyldner til at betale.

Fogedrettens henvendelse
Skyldner vil gerne undgå at møde i fogedretten, 
og derfor oplever vi, at skyldner betaler, når 
fogedretten kontakter skyldner.

Udlæg i skyldners aktiver
Indbringer du dit krav for fogedretten før andre 
kreditorer, kan du tage sikkerhed i skyldners aktiver 
før andre. Derved sikrer du, at du som den første skal 
have dine penge ved salg af aktivet. 

Udskyd forældelsen
Ved at indbringe dit krav for fogedretten 
kan du forlænge forældelsen af dit krav fra 
3 år til 10 år. 

RKI
Registrer skyldner i RKI



HVAD KOSTER 
FOGEDRETTEN?

Retsafgift
Sager der anlægges efter den 1. oktober 2021
koster 750 kr. i retsafgift, og der skal ikke
betales nogen ekstra afgift ved udkørende
fogedforretning eller politifremstilling.

Vores salær
Vi beregner et salær på 1.000 kr. inkl. moms for
at indbringe dit krav for fogedretten og for at
gennemføre fogedretsmødet.

Retsafgiften skal betales af skyldner
Retsafgiften på de 750 kr. bliver pålagt skyldner,
dvs. at din udgift ved at indbringe kravet for
fogedretten, hvis skyldner betaler, er 1.000 kr.
inkl. moms eller 800 kr. ekskl. moms.

Priser

Har du spørgsmål? 
Kontakt os på telefon 88 53 55 53


