INTERNATIONAL INKASSO
- få overblik over international inkasso som betalingsinstrument

Ved at handle på international inkassobasis kan din
virksomhed sikre sig i internationale handler – uden
at det går ud over den nødvendige smidighed.

•

Hvad er international inkasso?
International inkasso er en hurtig og enkel betalingsform, der samtidig minimerer din virksomheds risici.

Hvornår bruges international inkasso?
Betaling i åben regning giver ikke altid tilstrækkelig
sikkerhed, f.eks. hvis eksportøren ikke kender importøren tilstrækkeligt til at overlade varerne før betaling. I sådanne tilfælde kan brugen af international
inkasso minimere risikoen.
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Inkassationer i udlandet behandles efter internationale inkassoregler, som er tiltrådt af en lang række
udenlandske banker.
International inkasso er dokumentbehandling og har
intet med ”retslig inkasso” at gøre. International
inkasso – eller inkasso – består i, at banken behandler dokumenter efter de instruktioner, banken
har modtaget fra sælger.
Vær opmærksom på, at bankerne ikke har nogen
betalingsforpligtelse.
Dokumenterne kan være
• finansielle dokumenter, der bruges for at opnå
betaling, f.eks. veksler og anvisninger
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kommercielle dokumenter, der udstedes, når en
vare afsendes, f.eks. afskibningsdokumenter,
fakturaer og certifikater.

Sikkerheden består i, at dokumenterne ikke udleveres før importøren har betalt, eller før der foreligger
en accepteret veksel. Dvs. en garanti for fremtidig
betaling.

3. Eksportørens bank sender dokumenterne til
importørens bank med instruktion om, at
dokumenterne kan udleveres mod betaling eller
accept af en veksel.
4. Importørens bank udleverer dokumenterne til
importøren, når betingelserne i instruktionerne
er blevet opfyldt.
5. Eksportøren modtager betaling.
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Hvordan bruges international inkasso?
Figuren til højre viser forløbet i en international inkassoforretning.

Importør

4

5

Eksportørs bank
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Importørs bank
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1. Kontrakten afsluttes mellem importør og
eksportør.
2. Eksportøren sender dokumenter til sin bank med
instrukser om udlevering.
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INTERNATIONALE GARANTIER
- et spørgsmål om erstatning

Eksportørens brug af international inkasso
Når din virksomhed benytter international inkasso
som betalingsform, opnår den en række fordele.
1. Køber har betalt eller accepteret en veksel, før
dokumenterne udleveres.
2. Danske Bank følger op på manglende betaling/
accept med eventuelle rykkere.
3. International inkasso er smidigere at håndtere
end remburs.

Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 - København

Adressering
Forsendelsesmåden er vigtig, når du vil sikres betaling for dokumenter gennem international inkasso.
Hvis varen er adresseret til køber, vil køber normalt
få varen udleveret uden præsentation af forsendelsesdokument – dog ikke ved skibsforsendelser. Det
kan derfor være hensigtsmæssigt at adressere
varen til en speditør eller til købers bank – det
kræver dog, at parterne er indforstået med dette.
Kredit
Er der aftalt en kredittid med importøren, vil dokumenterne – og dermed varen – blive udleveret mod
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importørens accept af en veksel, der forfalder ved
udløbet af den aftalte kredittid. Accept af en veksel
betyder at importøren accepterer en fremtidig betaling mod at få varerne udleveret.

Når vi har modtaget dokumenterne, adviserer vi dig
om betingelserne i inkassationen. Herefter kan
varerne frigives mod betaling af inkassobeløbet
eller accept af en veksel.

Den accepterede veksel opbevares normalt i den
udenlandske bank og præsenteres til betaling ved
forfald. Men du kan også vælge at få den retur til
eget brug.

Den hurtige dokumentbehandling sparer tid og
omkostninger, f.eks. i forbindelse med unødvendig
oplagring.

Importørens brug af international inkasso
Køber du varer i udlandet på international inkassobasis, er det den udenlandske eksportør, der udfærdiger dokumenterne. Med dokumenterne følger
ofte en veksel fra eksportørens bank – til inkasso i
Danske Bank. Det vil sige at du skal betale eller
acceptere den fremsendte veksel til Danske Bank
mod at få udleveret varerne.

Kontrol
Inden dokumenterne indløses, bør du sikre dig, at
dokumenterne svarer til de indgåede aftaler med
eksportøren. Ifølge de internationale inkassoregler
er inkassobanken i Danmark ikke ansvarlig for
dokumenternes rigtighed eller ægthed. Vi kan derfor ikke betale inkassobeløbet tilbage, hvis der bliver
gjort indsigelser, efter betalingen har fundet sted –
eller en veksel er accepteret.

Papirgangen
Papirgangen sker hurtigt, når dokumentbehandlingen sker gennem Danske Bank. Allerede når kontrakten skrives under, bør du sikre dig, at
eksportøren instruerer sin bank om, at inkassationen skal sendes direkte til Danske Bank.

Omkostninger
Der er omkostninger forbundet med internationale
inkassoforretninger. Både i udlandet og herhjemme.
Det er derfor vigtigt, at virksomheden og dens
udenlandske samhandelspartner på forhånd aftaler,
hvem der betaler hvilke omkostninger.
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INTERNATIONALE GARANTIER
- et spørgsmål om erstatning
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International inkasso i Business Online
Ved forretninger, der kræver særlig hurtighed og
f leksibilitet, kan produktet ”Direct Collection”
bruges. Her undgår du, at varerne når frem før
dokumenterne, f.eks. på grund af kort transporttid.
Du sender selv dokumenterne og et instruktionsbrev til købers bank på Danske Banks vegne via
Business Online. Herefter sørger vi for det videre
sagsforløb.
Eksportdokumenter til udenlandsk inkasso/Direct
Collection via Business Online
Ved at benytte Eksport Inkasso via Business Online
sikres det, at alle nødvendige oplysninger om inkassationen gives til banken, så din virksomhed undgår
forsinkelser i betalingen. Instruktionsbreve til banken genereres af og udskrives fra systemet, så det
ikke er nødvendigt at skrive særlige følgebreve til
dokumenterne.
Den efterfølgende kommunikation med banken sker
via Business Online. En lang række fysiske breve
og papirgange vil hermed kunne afskaffes – også
internt i virksomheden.
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Systemet giver adgang til bankens oplysninger om
virksomhedens inkassationer. Du kan således hele
tiden følge med i, hvor langt behandlingen af dokumenterne er. Herudover er det muligt at lave opgørelser over alle virksomhedens inkassationer og
hente online oplysninger, som f.eks.
•
•
•
•
•
•

Kontakt os
Ønsker du rådgivning om international inkasso,
er du meget velkommen til at kontakte os.
Du finder kontaktoplysningerne på
www.danskebank.dk/tradefinance.

om en veksel er blevet accepteret
hvilke inkassationer er betalt af modparten
hvilke inkassationer virksomheden har med
modparten i en given valuta
hvor mange inkassationer der f.eks. er i EUR, og
hvad beløbene er
hvilke inkassationer der har veksler, som forfalder til betaling i en given periode
hvornår Danske Bank har sendt dokumenterne.

Benytter du Business Online, kan vi tilbyde ”Direct
Collection” til en lavere pris.
Du kan let og effektivt håndtere dine internationale
inkassoforretninger i vores Business Online system.
Se vores faktaark ”Trade Finance i Business Online”.
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