
 
SADF har indgået et samarbejde med Collectia om en ny medlemsfordel med rabat 
 
Kan du sige ”JA” til bare én af nedenstående punkter, er der hjælp at hente hos Collectia. 

✓ Har du kunder, som ”glemmer” at betale deres faktura rettidigt?  
✓ Vil du gerne spare tiden på at rykke kunder, som ikke betaler? 
✓ Vil du gerne sende et signal til dine kunder om, at der bliver fulgt op, hvis de ikke betaler? 

 
Collectia er en kombineret IT- og inkassovirksomhed med over 22 års erfaring og speciale i opkrævning. 
De kan hjælpe dig med hele rykker- og opkrævningsprocessen, samtidig med at opretholde signalværdien 
der ligger i, at der bliver fulgt op på kunder, der ikke betaler, samt konsekvensen hvis betalingen udebliver. 
 
Collectias arbejde er baseret på brugen af kunstig intelligens, personlig dialog med dine kunder samt de 
nyeste digitale betalingsløsninger, som gør det nemt for dine kunder at betale.  
 
Sådan fungerer samarbejdet, som er ”No cure – No pay”: 
Henter Collectia dine penge hjem i rykker- eller inkassoforløbet, får du hele din hovedstol, da Collectia 
udelukkende lever af de omkostninger, gebyr og renter, din kunde pålægges. Du kan altid være sikker på, at 
din sag følges til ende, da Collectia først får betalingen, når der kommer penge ind på din sag. 
 
Skulle Collectia ikke hente dine penge i rykker- eller inkassoforløbet, har det været omkostningsfrit for dig. 
Du vil herefter få en vurdering af din kundes betalingsevne baseret på en unik inkassoscore, samt 
anbefaling om hvordan sagen bør fortsætte.  
 
Så mange fordele får du:  

✓ Rabat på CollectiaPlus årsløsning. Kun kr. 799 årligt - normalpris kr. 2.748 
✓ Hele hovedstolen og egne pålagte gebyr retur i rykker- og inkassoforløbet 
✓ Rykkerservice uden ekstra omkostninger - vælges på aftalen 
✓ Faste kontaktpersoner som også har fokus på respektfuld behandling af dine kunder 
✓ Adgang til at oprette ubegrænset antal sager uden krav til beløbsstørrelse 
✓ Fuld gennemsigtighed via webløsning for dig og dine kunder, som kan benyttes døgnet rundt 
✓ Unik inkassoscore - der løbende overvåger dine kunders betalingsevne 
✓ Registrering af dine kunder i betalingsregistre uden ekstra omkostninger 

 
Har du kun et enkelt udestående i ny og næ: 
Så kan du i stedet vælge CollectiaOne, hvor du betaler kr. 395,- pr. sag samt 10% i provision af hovedstolen, 
hvis de henter dine penge hjem. 
 
Sådan kan Collectia hjælpe på sager med indsigelse/uenighed: 
Har din kunde gjort indsigelse mod din faktura, kan sagen ikke køres som en almindelig inkassosag. 
Collectia kan dog stadig hjælpe – så ring til dem og få rådgivning om muligheder. 
 
Hvordan kommer du i gang med samarbejdet: 
Print aftale ud, udfyld, underskriv og send til 17@collectia.dk 
Collectia sørger for at oprette dig som kunde, hvorefter du modtager velkomstmail og adgang til kundeweb.  
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Dine kontaktpersoner hos Collectia 
 
Ring til Lucas eller Nicklas på telefon 77 30 13 62, hvis du har spørgsmål til processen, aftalen eller andet, 
inden du underskriver aftalen. 
 

 

 

 

 

Lucas la Cour Valentin, Junior Account Manager 

 

 

 

 

Nicklas Nielsen, Junior Account Manager 

 

Her kan du læse mere om Collectia. 

 

                                               

 
 
 
 
 
 
 

http://www.collectia.dk/

