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Vi går tettere på:
• Vårt nye kontor i Bergen
• Betalingsforholdene i Norge – og Bergen
• NextGenTel – integrert samarbeid
• Juridisk avdeling Kredinor
• Kurskalender 2015
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Bidra til gode betalingsvaner
og sunne økonomiske forhold
i næringslivet.
Velkommen til KredinorNytt!
I 1990 begynte Kreditorforeningene i
Norge å utgi bladet Kreditorforeningen
Informerer og på midten av 90-tallet
startet Kredinor utgivelsen av Kreditt
Nytt. Hensikten med de to bladene var
å speile den inkassofaglige og kredittpolitiske utviklingen i Norge. Dessuten
hadde vi i Kredinor en ambisjon om å
vise kreditt Norge hva og hvem Kredinor
er, og da ikke minst gjennom reportasjer
om våre medlemsbedrifter. Vi er et
medlemseid samvirkeforetak, noe
som betyr at våre kunder er våre eiere.
Informasjon, rådgivning, kursvirksomhet
og opplæring innen aktuelle temaer har
alltid stått høyt på Kredinors dagsorden.
Vår misjon er å medvirke til å redusere
våre kunders tap, og et viktig element
her er å bidra til at det innenfor ulike

bransjer utvikles en stadig sunnere og
mer veloverveid kredittpolitikk. Inkassotiltak påvirker skyldneres betalingsvilje,
men mot manglende betalingsevne
kjemper vi alle forgjeves. Kreditt er å ha
tillit til kundens betalingsevne og vilje,
og forutsetningen for tilliten er oppdatert
kunnskap om kundens kredittverdighet.
Slik kunnskap ønsker vi å bringe ut til alle
som benytter våre tjenester. Vi ønsker at
KredinorNytt skal være et tilbud til dere,
og vi gjenskaper fordums tiders papirmagasin samtidig som magasinet er tilgjengelig elektronisk. Det første nummeret
inneholder reportasje fra Kredinors nye
Bergenskontor, en redegjørelse om
betalingsforholdene, en presentasjon
av en av våre store kunder, NextGentel,

Vi skaper verdier gjennom
utvikling av løsninger,
nærhet til kunden,
engasjement og profesjonalitet.
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et møte med Maik, informasjon om
internasjonal Inkasso og litt om Kredinors
juridiske avdeling, advokatfellesskapet
Bratsberg. Vi håper at dere våre eiere
og kunder setter pris på at vi igjen utgir
et magasin for dere, og vi tar med takk
i mot innspill til innhold i kommende
utgaver. God lesing alle sammen.

Tor Berntsen, adm. direktør
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Våre lokalkontor

Skal jobbe tett på
markedene lokalt
Kredinor og Kreditorforeningen Vest har forent kreftene
for å være enda tettere på det lokale næringslivet med
markedets beste tjenester innen inkasso og betalingsservice. Fusjonen er i løpet av vinteren blitt gjennomført både juridisk, regnskapsmessig og systemteknisk.
TEKST: HANS W. GULLESTAD/ NOR PR

Nå står hele organisasjonen i region
NordVest sammensveiset og klare for å
betjene kundene langs kysten med all
vår kompetanse og store engasjement.
Henning Hauso ledet Kreditorforeningen
Vest frem til fusjonen med Kredinor,
som formelt ble gjort gjeldende 1. januar
i år. Kreditorforeningen Vest ble stiftet
i 1898 og var landets eldste kreditorforening. Markedsområdet var primært
Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane
og Møre og Romsdal.
– Kreditorforeningen Vest hadde sin
opprinnelse i næringslivet i Bergen,
mens Kredinor tilsvarende hadde sitt
utgangspunkt og oppstart i Oslo syv år
senere, i 1905. Når vi søkte fellesskap
nettopp med dette selskapet var det ut
fra en erkjennelse av at vi sammen ville
ha større og bedre forutsetninger for utvikling og vekst, men også fordi vi har
felles oppfatninger av hvilke verdier som
skal prege virksomheten. Det gjorde
det mye enklere å bli enige om premis
sene for en sammenslåing, og jeg er
veldig stolt over den innsatsen med
arbeiderne har lagt ned for at sammenslåingen skulle bli en suksess.
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Langs hele kysten – fra Stavanger
i sør til Tromsø i nord
Etter fusjonen har Henning Hauso blitt
leder for en av tre regioner i Kredinor.
Region NordVest strekker seg fra
Stavanger i sør til Tromsø i nord, med
regionkontor i Bergen.
– Kredinor var allerede etablert i Bergen
med i underkant av 20 medarbeidere.
Nå er vi blitt mer enn 50 ansatte i Bergen,
og representerer det klart største fag
miljøet for faktura- og inkassotjenester
i byen. I regionen som helhet er vi 120
medarbeidere, henholdsvis i Stavanger,
Bergen, Kristiansund, Trondheim og
Tromsø. Denne tilstedeværelsen forteller
mer enn noe annet at Kredinor ikke er
et «Oslo-selskap», men tvert imot en
aktør som jobber tett på de lokale
markedene over hele landet, under
streker regiondirektøren.
Har flyttet sammen i nye lokaler
At fusjonen er blitt gjennomført med
stor suksess skyldes også at med
arbeiderne i begge selskaper i Bergen
flyttet til ny adresse ved årsskiftet.
– Det var en dyd av nødvendighet for
å få plass til alle, men flyttingen var i

Regiondirektør for region
NordVest Henning Hauso
Med regiondirektør Henning Hauso
i spissen skal Kredinor være tettere
på lokalt næringsliv og vokse
innenfor nye markedsområder.
Det fusjonerte selskapet har mer
enn 110 års erfaring fra inkasso
og betalingsservice til det norske
markedet. Kredinor ble etablert
i Oslo i 1905. Kreditorforeningen
Vest ble etablert i Bergen så tidlig
som i 1898.

Kredinor skal skape ny historie i Bergen gjennom å være tettere på lokalt næringsliv og god
oppfølging av de som skylder penger.

seg selv også viktig for å markere likeverdighet mellom de to partene som
inngikk i fusjonen. Nå har vi inntatt en
hel etasje i hovedkvarteret til tidligere
Rieber & Søn i Nøstegaten 58. Her
har vi fått lyse og trivelige kontorlandskap og kan følge med når Hurtigruten
og Fjord Lines cruiseferger gjør sine
anløp ved havneterminalen rett utenfor.
Dessuten har vi tilgang til en flott
kantine og møterom i 1. etasje. Vi stortrives i de nye omgivelsene, sier Hauso
entusiastisk.
Viktig å ha profesjonell partner
Kreditorforeningen Vest hadde ved
fusjonen ca 1.200 store og mindre oppdragsgivere. I Bergen er tradisjonelle

handelsbedrifter flertallet av kundene,
men innslaget av virksomheter innen
renovasjon samt energi- og teletjenester
er også stort.
– Kundene kommer til å nyte godt av
både bedre systemtekniske løsninger
og enda bredere fagkompetanse på
alt som gjelder betalingsinnkreving.
Når næringslivet på Vestlandet fremover
vil jobbe tyngre som følge av synkende
oljeaktivitet, vil det i sin tur kunne ramme
husholdningene og folks evne til å betale
gjeld. Ikke minst for varehandelen vil det
i denne situasjonen være viktig å spille
på lag med en profesjonell aktør for å
sikre at fordringer drives inn tidlig, korrekt
og med verdighet, understreker Kredinors
direktør i region NordVest.

Kredinor har rundt 50 medarbeidere på
regionkontoret i Bergen, og representerer det
klart største fagmiljøet på fakturaog inkasso
tjenester i byen. Avdelingsleder May-Britt Karlsen
(til høyre) og teamleder Tove Husebø trives i de
flotte nye kontorlokalene i Nøstegaten 58.
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Våre kunder

Siri Tallhaug, avdelingsleder faktura og inn
fordring i NextGenTel og Jørgen Engeskog,
kundeansvarlig i Kredinor.

Har utviklet integrert samarbeid
– NextGenTels viktigste krav til vår partner på fakturaservice og inkasso er
presise leveranser og evne til dialog som gjør at våre kunder føler seg vel ivaretatt,
sier avdelingsleder Siri Tallhaug. – Vi har siden 2006 utviklet et nært og integrert
samarbeid med Kredinor og er meget godt fornøyd med deres tjenester.
TEKST: HANS W. GULLESTAD/ NOR PR

NextGenTel er et norsk bred
båndsselskap som leverer alt
fra høyhastighets hjemme
bredbånd med Nordens største
TV-portal, til integrerte data
kommunikasjonsløsninger til
bedriftsmarkedet
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Fast tekst i dette feltet?

NextGenTel er tredje største selskap og
utfordrer i markedet for bredbånd og
bredbåndstjenester i Norge. Selskapet
som ble etablert i Bergen i 2000 har
i dag ca 300.000 kunder. NextGenTel
har siden 2012 vært heleid av det
norske børsnoterte telekommunikasjons
selskapet Telio Holding.
Viktig for den totale kunde
opplevelsen
– NextGenTel leverer løsninger tilpasset
kundens behov, fra høyhastighets
hjemmebredbånd med Nordens største
TV-portal, integrerte datakommunikasjonsløsninger til bedriftsmarkedet i
samarbeid med partnere. Kundeopp

levelsen knytter seg ikke bare til de
produktene vi leverer, men også til at
betalingsinnkrevingen drives profesjonelt
og på en måte som kundene opplever
som respektfull og imøtekommende.
Kredinors uttalte mål om å være best
på behandling av kundenes kunder er
svært viktig for oss, fremholder Siri
Tallhaug.
Leveringspresisjon alfa omega
Kredinor mottar alle innbetalinger fra
NextGenTels kunder. Reskontroinformasjonen integreres i NextGenTels
CRM-system, dels live og dels ved
daglige fil-overføringer.

FAKTA OM NEXTGENTEL:
•
•
•
•
•

Etablert i Bergen i 2000
Hovedkontor Sandsli, Bergen
Heleid av Telio Holding fra 2012
Totalt 300 000 kunder
350 årsverk i Norge

nextgentel.no

Et godt team samles til statusmøter. Fra venstre: Siri Tallhaug, NextGenTel, Iselin Nordland
Misund, NextGenTel, Jørgen Engeskog, Kredinor, Martin Olaussen, Kredinor. Elisabeth Steiro,
NextGenTel, Marianne Heimark, Kredinor.

– Oppetid og leveringspresisjon er viktig
for oss med økonomiansvar. Men for
medarbeiderne både på vårt eget og
Kredinors kundesenter er det alfa omega
for at de kan være ajour når kundene
henvender seg, og finne løsninger som
både vi og kundene kan leve med.
Samarbeider tett på flere nivåer
Samarbeidet mellom NextGenTel og
Kredinor involverer et stort antall
personer i begge organisasjoner, med
Jørgen Engeskog som er Key Account
Manager (KAM). Med seg i kundeteamet
har han blant andre Martin Olaussen
som er KAM hos Kredinor i Bergen og
Marianne Heimark som har ansvar for
iverksettelse og oppfølging av inkasso
saker.

– I tillegg til kundereskontro og inkasso
yter også medarbeidere på Kredinors
kundesenter førstelinje-support til
kunder som kontakter NextGenTel telefonisk og benytter tastevalget «Faktura,
betalingsinformasjon». Det kan være
kunder som har enkle spørsmål om
saldo og betalingsforfall, men også
kunder som har misligholdt sine
betalingsforpliktelser og har fått stengt
bredbåndet, forteller Engeskog.
Månedlige samarbeidsmøter
Kredinors kundeteam har månedlige
møter med Siri Tallhaug og hennes
nærmeste medarbeidere, Elisabeth
Steiro og Iselin Misund.
– Da går vi gjennom KPI-er og ser på
forbedringsmuligheter. Akkurat nå er vi i
ferd med å innføre et nytt CRM-system

og nytt fakturasystem som skal gjøre
arbeidsdagen vår bedre. Dette innebærer også integrasjon mot Kredinors
systemer. I slike prosesser er det viktig
at begge parter følger opp og gir utviklingen prioritet. For Kredinor er NextGenTel en krevende kunde, men vi
opplever at vi får den oppmerksomheten vi ber om og trenger. Fleksibiliteten i
samarbeidet gjør denne måten å jobbe
på mer kostnadseffektiv enn om vi skulle
gjort alt med egne ansatte. I tillegg til
samarbeid om drift og utvikling tilbyr
Kredinor også kundene deltakelse på
frokostmøter og faglige seminarer.
– Fra NextGenTel pleier vi å være re
presentert med flere medarbeidere på
det årlige Proffseminaret. Det gir oss
inspirasjon til hverdagens mange og
viktige gjøremål, sier Siri Tallhaug.

7

Statistikk

Store variasjoner
i bergensernes
betalingsmoral
HER BOR DE SOM HAR STØRST
BETALINGSPROBLEMER
Andel beboere (18–65 år) med
inkassosaker per postnummer:
5059 (KRONSTAD):
13,53 %
5014 (SENTRUM):
13,03 %
5160 (LAKSEVÅG):
12,26 %
5093 (LANDÅS): 		
10,98 %
5017 (SENTRUM):
10,98 %
5033 (INDRE SANDVIKEN): 10,74 %
5055 (LØVSTAKK-SIDEN): 10,67 %
5163 (LAKSEVÅG):
10,09 %
5111 (BREISTEIN):
9,78 %
5089 (SLETTEBAKKEN):
9,35 %
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Forskjellen i betalingsatferd i ulike deler av Bergen er oppsikts
vekkende stor. En kartlegging Kredinor har gjort viser at andelen av
befolkningen som har pådratt seg inkassosaker er nesten ti ganger
så stor blant dem som bor i Kronstad-området og rundt Torg
almenningen enn på Fantoft og i Rådal. Av bydelene skiller Bergenhus
og Laksevåg seg klart negativt ut i forhold til Fyllingsdalen og Ytrebygda.
TEKST: HANS W. GULLESTAD/ NOR PR

Det sier regiondirektør Henning Hauso
i Kredinor. Kredinor er ledende i inkasso
bransjen i Norge med litt i overkant av
1,7 millioner saker og nesten 8 milliarder
kroner i fordringsmasse. På region
kontoret til Kredinor i det tidligere
hovedkvarteret til Rieber & Søn i Nøstegaten finner vi mer enn 50 ansatte,

som representerer det klart største fagmiljøet for faktura- og inkassotjenester
i Bergen.
– I Bergen hadde Kredinor ved inn
gangen til mars inkassosaker rettet mot
nær 10.000 personer i alderen 18– 65 år.
De skylder til sammen ca 295 millioner
kroner til oppdragsgiverne.

Spalten til høyre, Visste du at ...
er tenkt til småstoff som ikke har
noen tilknytning til temaet på resten
av siden og kan settes inn på ulike
sider etter behov.

De beste betalerne bor i Rå (1,5%)
og i Fyllingsdalen (2,0%) – snitt:

2,9%

De dårligste
betalerne bor
i Bergen sentrum

13%

Skyldnerkart Kredinor Bergen
pr. 01.03.2015

Tall fra Kredinor, som har en av Norges største inkassoporteføljer, visualiseres ved hjelp av
kartverktøyet Google Earth. Fargene illustrerer hvor konsentrasjonen av gode betalere (grønt),
middels gode betalere (gul-brunt) og de dårlige betalerne bor (rødt og mørkerødt).

Når vi fordeler antall skyldnere på
befolkningen i denne aldersgruppen
på de ulike postnumrene i Bergen
fremkommer oppsiktsvekkende store
forskjeller, sier Hauso. Hver skyldner
hos Kredinor i Bergen har i gjennomsnitt ca 3,5 inkassosaker. Kjønnsfor
delingen blant skyldnerne er som i
landet for øvrig; 64 prosent menn og
36 prosent kvinner. Menn skylder også
i gjennomsnitt mer enn kvinner; nær
37.000 kroner mot ca 23.500 kroner.
Størst inkassogjeld har folk i aldersgruppen 42–49 år; typisk menn med
boliggjeld og høyt forbruk.

De to skyldnerne med flest saker i
Bergen har hele 75 aktive inkassosaker
hos Kredinor. En skyldner har drøyt
4,7 millioner kroner i gjeld. Forbruks
finansiering, det vil si ubetalt gjeld
på innkjøp med kredittkort, utgjør nær
50 prosent av beløpet Kredinor er satt
til å drive inn. Målt etter antall saker
er det imidlertid ubetalt strøm og bredbåndstjenester som oftest går igjen.
I Bergen kommune som helhet har nå
5,33 prosent av befolkningen mellom
18 og 65 år en eller flere inkassosaker
hos Kredinor.

Generelt: Grafene jeg har satt inn er bare eksempler,
har ikke noe med tema å gjøre.

HER BOR DE SOM HAR MINST
BETALINGSPROBLEMER
Andel beboere (18–65 år) med
inkassosaker per postnummer:
5075 (FANTOFT): 		
5237 (RÅDAL):		
5141 (FYLLINGSDALEN):
5117 (ULSET):		
5254 (SANDSLI):		
5154 (BØNES):		
5153 (BØNES):		
5119 (ULSET):		
5122 (MORVIK):		

1,42 %
1,55 %
1,99 %
2,15 %
2,34 %
2,34 %
2,62 %
2,82 %
2,86 %
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Betalingsforholdene

Antallet saker øker – og løses
Antall saker som sendes inkassoselskapene øker år for år fordi flere bedrifter overlater en større
del av arbeidet med innkreving til oss og andre inkassoselskap. Det viser seg å være effektivt for
antall saker som løser seg før de får betalingsanmerkning er svært mange.
TEKST: INGJERD THURMER/ KREDINOR

Reduserer kredittiden og øker lønnsomheten
Illustrasjonen viser hvor mange saker inkassoselskapene totalt sett har for hver del av innkrevingsløpet frem mot innbetaling.
Jo raskere pengene kommer inn desto bedre blir lønnsomheten. Brutto antall saker som sendes inkassoselskapene er 7 mill. for
2014. Saker som ender med betalingsanmerkninger er langt lavere, 515 775 saker – 7,3% av totalt oversendte saker.
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Nye kunder

Markedssamarbeid
med merverdi
Trenden er tydelig – flere og flere bedrifter outsorcer en større
del av verdikjeden knyttet til fakturering og betalingsoppfølging.
For å imøtekomme behovet i kjølevannet av dette har Maik AS
og Kredinor inngått et markedssamarbeid som retter seg
mot norske kraft- og energiselskaper. Gevinsten er reduserte
kostnader for kundene.

Karin Breen, administrerende direktør i Maik
er svært tilfreds med avtalen de har inngått
med Kredinor.

TEKST: INGJERD THURMER/ KREDINOR

Ved å overlate all administrasjon og
kundeservice knyttet til fakturering og
betalingsoppfølging vil Maik og Kredinor
raskt bidra til å effektivisere og redusere
kostnadsnivået for norske kraft- og
energiselskap.
Kompletterende tilbud
Maik og Kredinor har tilbud som
kompletterer hverandre og dekker hele
verdikjeden knyttet til fakturering og
betaling – fra måling, avregning, fakturering og før-inkasso – til inkasso og
stengeadministrasjon. I praksis betyr
dette at Maik ivaretar alle deler av
verdikjeden unntatt selve inkassoløpet.
Kunden får en «sømløs» opplevelse selv
om Kredinor på et tidspunkt overtar
mesteparten av den administrative
jobben overfor kunder som betaler sent
– eller ikke betaler og går inn i et løp
med stengeadministrasjon. Kundene
kan i tillegg benytte seg av Maik sine
tilbud om økonomitjenester innen regnskap og lønn, samt etablering, styring
og gjennomføring av ulike AMSprosjekter.

Trygghet for en god kunde
opplevelse
Mulighetene som ligger i å la andre
følge opp på fakturering- og betalingssiden er at kraft- og energiselskapene
også outsorcer kundeopplevelsen.
Kundeservice er høyt prioritert hos
både Maik og Kredinor. Kunder har
allerede vist tillitt til Maik og Kredinor på
hver sin kant. Nå samles dette i et solid
og godt markedssamarbeid. Kundene
som velger å overlate hele eller deler
av fakturerings- og betalingsløpet får
frigjort ressurser til å fokusere på sin
kjernevirksomhet og gjøre sine tjenester
enda mer attraktive. Samtidig vil dette
da bety at de reduserer kostnadene
knyttet til blant annet administrasjon
og kundeservice.

Ansvarlig for avtaleforhandlingene var Cecilie
Lunde, leder for produksjonsavdelingen hos
Maik og Espen Munch, Bid Manager i Kredinor.

FAKTA OM MAIK

MAIK er et serviceselskap som leverer tjenester knyttet til forretningskritiske
arbeidsprosesser for nett- og kraftselskaper i Norge og har bransjens mest
komplette tjenestespekter. Mer informasjon, se www.maik.no
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Smått & godt

KJØNNSFORDELING SKYLDNERE 2014 – LANDSGJENNOMSNITT:

35,5%
64,5%

Inkassotiltak påvirker skyldneres betalingsvilje, men mot
manglende betalingsevne synes det som om vi alle
kjemper forgjeves. Det å gi kreditt er å ha tillit til kundens
betalingsevne og vilje, og forutsetningen for tilliten er
oppdatert kunnskap om kundens kredittverdighet.
Den kunnskapen ønsker vi å bidra til.
TOR BERNTSEN, ADM DIREKTØR KREDINOR

Topp 5 elementer til
kundetilfredshet
• Høy løsningsgrad
• Gode tekniske løsninger
• Jevnlig kontakt – samt tilgjenge
lighet og imøtekommenhet når
kunden tar kontakt
• Hyggelig og god service overfor
sluttkunder, skyldnere
• God opplæring, gode kurs,
seminarer og fagsamlinger

Kilde: TNS Gallup Kundetilfredshetsmåling
for Kredinor høsten 2014

5 tips til effektiv betalingsoppfølging
1. Avklar hvem kunden er. Be om organisasjonsnummer.
2. Benytt riktig rentesats – du er leverandør, ikke «bank».
3. Husk gyldig inkassovarsel. Kombinert purring/inkassovarsel er tilstrekkelig.
4. Benytt kredittvurderingsverktøy – sjekk både nye og gamle kunder.
5. Om det likevel går galt og kunden ikke gjør opp, ha en profesjonell
og erfaren aktør i ryggen. Send oppdraget til Kredinor!

12

§

Juristen

Utenlandsinkasso
Kredinor har mangeårig erfaring med internasjonal inkasso gjennom en egen
utenlandsavdeling som behandler saker for våre norske kunder mot skyldnere
i utlandet, og saker for våre utenlandske kunder mot skyldnere i Norge.
TEKST: HEIDI BERNTSEN/ INGJERD THURMER, KREDINOR

Kredinor kan påta seg oppdrag i hele
verden gjennom den Europeiske for
eningen European Collectors Association
(ECA), en organisasjon som ble opp
rettet av inkassobyråer i Europa i 1981,
og utenfor Europa gjennom ACA
(American Collectors Associaton).
President for ECA er Tor Berntsen,
administrerende direktør i Kredinor.
Flytter fra gjeld
Personer som er i Norge på et midler
tidig opphold påtar seg i økende grad
gjeld og inkassosaker når de flytter ut
av landet igjen. Mange får kreditt og lån
og forlater deretter landet uten å oppgi
ny adresse. I mange tilfeller vet vi ikke
annet enn at de har utvandret fra Norge,
trolig til hjemlandet. De kan være vanskelig å spore opp da det i enkelte land
ikke finnes noe sentralt folkeregister.
Vi har i noen land mulighet for å benytte
oss av etterforskningsbyråer som tar
seg betalt for sine tjenester.
Ulikheter fra inkasso i Norge
Når en norsk kreditor har krav i utlandet
oversendes fordringen til Kredinor som
distribuerer oppdraget etter registrering
og innledende pågang til sin samarbeids
partner i det aktuelle landet. Det kan
være vanskelig å få innbetalt påløpte
renter i mange land og norsk inkasso
salær kan ikke inndrives ved pågang

i utlandet. Utenlandsinkasso tar også
ofte lenger tid, og er mer komplekst
økonomisk. Vi inngår faste avtaler med
våre samarbeidspartnere om størrelsen
på provisjon, og setter ikke i gang noe
uten forutgående samtykke fra vår oppdragsgiver.
Høye løsningsgrader
Til tross for at det i mange land er
dårligere vilkår for inndrivning enn i Norge,
manglende tilgang på adresse- og
kredittopplysning og høy arbeidsledighet klarer vi å løse en stor andel av
saker mot skyldnere bosatt i andre
land. Ca 50 % av sakene løses med
en betaling av 70 % av hovedkravet
innen 5 år. For næringsdrivende er
løsningsgraden på 70 % og ca
85 % av hovedstol blir innbetalt.
ØNSKER DU MER INFORMASJON?

Kontakt oss gjerne dersom du har
spørsmål om inkasso i utlandet så
kan vi sette opp et uforpliktende møte
eller sende deg mer informasjon.
E-post: int@kredinor.no
Tlf: 22009145

JURIDISK AVDELING I KREDINOR
Advokatfellesskapet Bratsberg
Advokatfellesskapet Bratsberg er Kredinors
juridiske avdeling. Innenfor inkasso jobber
5 dyktige advokater og fullmektiger med
lang erfaring på et bredt fundert forretningsjuridisk område og med spisskompetanse
innen kreditt og pengekravsrett, panterett,
inkasso og tvangsfullbyrdelse.
BØRRE SIG. BRATSBERG
Juridisk direktør | Advokat M.N.A.
Spesialistområde: Inkasso,tvangsfullbyrdelse, konkurs, panterett
EVA HILLER CHRISTIANSEN
Advokat M.N.A.
Spesialistområde: Handel

KJETIL VANGSNES
Advokat M.N.A.
Spesialistområde i Kredinor:
Bank & Finans
ELISABETH A. ESSHOLT
SELVIK
Advokat M.N.A
Spesialistområde: Energi
MATHIAS F. SEIERSTAD
HAUGAN
Advokatfullmektig M.N.A.
Arbeider med saker innenfor
samtlige av Kredinors fagområder

Hjemmeside ECA:
http://www.europeancollectors.org
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Kurs, seminarer og fagsamlinger
Kredinor ønsker å bidra til gode betalingsvaner og sunne økonomiske forhold i næringslivet.
For å lykkes med det inviterer vi kunder og samarbeidspartnere til ulike arenaer, hvorav
Proffseminaret over to dager i november er det som samler flest deltagere i løpet av året.

5.– 6.5.

Energiseminaret 2015 i Oslo
Arrangør: Kredinor
Sted: Grand Hotel, Karl Johans gate 31, Oslo
Fra kl. 09.45, 5. mai
Til kl. 15.00, 6. mai
Påmelding: marked@kredinor.no

27.–28.5.

Kommuneseminaret 2015 i Oslo
Arrangør: Kredinor
Sted: Scandic Vulkan, Maridalsveien 13, Oslo
Fra kl. 10.00, 27. mai
Til kl. 13.00, 28. mai
Frist for påmelding: 20. mai 2015
Påmelding: marked@kredinor.no

17.9.

Næringslivsseminar 2015 i Bergen
Arrangør: Kredinor
Sted: Clarion Hotel Admiral Bergen
Fra kl. 12.00
Til kl. 19.00, middag fra kl. 17.00
Frist for påmelding: 10. september 2015
Påmelding: marked@kredinor.no

18.–19.11.

Proffseminaret 2015 i Tromsø
Arrangør: Kredinor
Sted: Clarion Hotel The Edge
Fra kl. 10.00
Til kl. 15.00
Frist for påmelding: 4. november 2015
Påmelding: marked@kredinor.no
NB! Påmeldte til Proffseminaret 2015 får tilbud om
Arktiske opplevelser fra lunsj 17. november som inkluderer
«get together» middag og underholdning på kvelden.
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For mer info om våre kurs og seminarer se: www.kredinor.no/kurs

Kredinor har som ambisjon å være best på
opplæring og kompetanseutvikling innenfor
inkasso, kredittadministrasjon og betalingsservice,
og tilbyr alt fra rene inkassofaglige kurs til
inspirerende og fagtunge bransjeseminarer.

Kredinors kurskalender 2015
Januar

Mai

September

Kredinor og Kreditorforeningen Vest fusjonerer

5.– 6. mai, Energiseminaret 2015 i Oslo

9.–10. september, Fagdag Energi i Skien

Et nytt år med nye muligheter

20. mai, Frokostseminar i Fredrikstad

17. september, Næringslivsseminar 2015 i Bergen

27.– 28. mai, Kommuneseminaret 2015 i Oslo

19. september, Oslo Maraton i Oslo, Kredinor er sponsor

Viktige og gode seminarer innimellom fridager

Vi samler næringslivsledere i Bergen

15. februar, Grunnkurs Inkasso i Oslo

Juni

Oktober

17. februar, Grunnkurs Inkasso i Kristiansand

26. juni, Frokostseminar i Harstad, under festspillene

15. oktober, Kurs i Infobank/Nettkontoret i Oslo

24. februar, Kurs i Infobank/Nettkontoret i Oslo

i Harstad

18. oktober, TV-aksjonen 2015,TV-aksjonen 2015 til

Vinterferie for mange i uke 8

Innspurt før sommerferien

Regnskogfondet.

Mars

Juli

3.–4. mars, Inkasso & kredittadministrasjon,

Ferietid

Februar
11. februar, Grunnkurs Inkasso i Oslo

28. oktober, Grunnkurs Inkasso i Oslo
Høstferie for mange

November

videregående kurs, Gardermoen
11.–13. mars, Fagseminar Parkering, Oslo

August

18–19. november, Proffseminaret 2015 i Tromsø

18. mars, Frokostseminar i Bergen

20. august, Kurs i Infobank/Nettkontoret i Oslo

17. november, Arktiske opplevelser Proffseminaret 2015

24. mars, Kurs i Infobank/Nettkontoret i Bergen

26. august, Grunnkurs Inkasso i Oslo

25. mars, Miniseminar Kristiansand og Vipers kamp

Skolestart og høstens kurskalender

Innspurt før påske

Desember
Hektisk førjulstid
Riktig god jul til alle kunder og samarbeidspartnere

April
10. april, Kurs i Infobank/Nettkontoret i Oslo
15. april, Grunnkurs Inkasso i Oslo
16. april, Frokostseminar i Stavanger
22. april, Vekstkonferansen i Oslo, samarbeid med DN
23. april, Fagdag Bank/Finans i Oslo
29. april, Frokostseminar Kredittpolitisk utsyn i Oslo
29. april, Årsmøte i Kredinor i Oslo
April starter med påskeferie
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I henhold til trykkeriet må det være et
min. 5 cm høyt felt til adressering.

Kontakt oss gjerne ved ett av våre kontorer
Kredinor Bergen
Nøstegaten 58,
5011 Bergen
Tlf. 55 57 33 00
Fax 55 57 33 80
bergen@kredinor.no
Kredinor Fredrikstad
Kråkrøyveien 2
Postboks 918
1670 Kråkerøy
Tlf. 69 35 46 00
fredrikstad@kredinor.no
Kredinor Hamar
Torggt. 73
2317 Hamar
Tlf. 62 54 14 30
Fax 62541449
hamar@kredinor.no
Kredinor Kristiansand
Kjøita 18
Postboks 603 Lundsiden
4606 Kristiansand
Tlf. 810 12 230
kristiansand@kredinor.no

Kredinor Kristiansund
Industriveien 7
6517Kristiansund
Tlf. 71 57 04 70
kristiansund@kredinor.no
Kredinor Oslo
Rådhusgata 27
Postboks 782 Sentrum
0106 Oslo
Tlf. 22 00 91 00
marked@kredinor.no
Kredinor Sandefjord
Thor Dahls gate 1
Postboks 314
3201 Sandefjord
Tlf. 33 42 16 66
sandefjord@kredinor.no
Kredinor Skien
Holbergs gate 14
3722 Skien
Tlf 35 58 71 11
Fax 35 58 71 10
skien@kredinor.no

Kredinor Stavanger
Kvalebergveien 21
4016 Stavanger
Tlf. 51 90 54 50
Fax 51 90 54 51
stavanger@kredinor.no
Kredinor Trondheim
Ranheimsveien 10
PB 6115 Sluppen
7435 TRONDHEIM
Tlf. 73 95 28 00
Fax 73 95 28 01
trondheim@kredinor.no
Kredinor Tromsø
Sjøgt. 2
Postboks 1201
9262 Tromsø
Tlf. 77 66 11 22
tromsø@kredinor.no

