Gjaldskrá Gjaldskil frum- og milli innheimta.
Almennt
Gjaldskráin nær einnig yfir innheimtu vegna skuldabréfa en ekki yfir löginnheimtu og er vísað
í gjaldskrá Gjaldskila löginnheimta vegna hennar.

Almennt
Gjaldskráin nær einnig yfir innheimtu vegna skuldabréfa en ekki yfir löginnheimtu og er
vísað í gjaldskrá Gjaldskila vegna hennar.
Það leggst virðisaukaskattur, 24% á alla þóknunarliði í gjaldskránni nema að annað
sé tekið fram.
Gjaldskráin getur breyst án fyrirvara miðað við breytingar á reglugerðum og / eða
almennu verðlagi.
1. gr. Innheimtuþóknun.
Innheimtuþóknun vegna fruminnheimtu þ.e. innheimtuviðvörun og vegna milliinnheimtu er
skv. reglugerð 133/2010 um breytingu á reglugerð 133/2010 um breytingu
á reglugerð 37/2009 um hámarksfjárhæð innheimtukostnaðar o.fl.
a) Innheimtuviðvörun
1.

Innheimtuviðvörun (ein skyldubundin viðvörun skv. 7. gr.

kr. 950

innheimtulaga 95/2008, send frá
innheimtuaðila).
b) Milliinnheimtubréf
2.

Millinnheimtubréf Innheimtuaðila

2.a

Höfuðstóll kröfu til og með kr.2.999

kr. 1.300

Höfðustóll kröfu kr. 3.000 til og með kr
10.499

kr. 2.100

Höfuðstóll kröfu kr. 10.500 til og með
84.999

kr. 3.700

2.c

Höfuðstóll kröfu kr 85.000 og yfir.

kr. 5.900

2.a

Fyrsta ítrekun milliinnheimtubréfs (sama gjald og í 2 a-d)

2.b

Önnur ítrekun milliinnheimtubréfs (sama gjald og í 2 a-d)

2.a

Eitt símtal í milliinnheimtu

kr. 550

2.b

Gerð skriflegs samkomulags um greiðslu kröfu (greiðsluplan)

kr. 2.700

2.b

2. gr. Seðilgjald vegna reikningagerðar
Kröfuverð, stofnun kröfu

kr. 310*

Prentun og póstburður

kr. 350*

Rafrænn reikningur

kr. 85

Rafrænt skjal í heimabanka

kr. 65*

3. gr. Niðurfellingargjald
Niðurfellingargjald hjá Gjaldskil á kröfum í milliinnheitu.
Ef kröfuhafi fellir niður kröfu í innheimtu án skýringa þá greiðir hann til Gjaldskil kr. 550
fyrir
hverja aðgerð í innheimtuferlinu.

kr. 550 x 5 = kr. 2.750

kr. 550

4. gr. Ýmis gjöld
Gagnavinnsla, ýmiss konar, pr. 15 mín.

kr. 4.900

Útlitshönnun reiknings/innheimtubréfs

kr. 11.500

Uppsetning rafræns skjals í heimabanka

kr. 22.000

Uppsetning rafræns reiknings
Ef greitt er með greiðslukorti leggst 2%
kostnaður ofan á greiðsluupphæðina

kr. 7.500
Upphæð x 1,02
2%
= greiðsla

5. gr. Innheimta á skuldabréfum
1. Uppsetning á skuldabréfakerfi

Gr. einu Gert af
sinni
Gjaldskil

kr. 49.900

Gerð skuldabréfs, undirritanir
skuldar og vottun

Gert af
Gjaldskil

kr. 29.000

2.a Stofnun skuldabréf í kerfi

Gert af
Gjaldskil

kr. 11.500

2.b Gerð skuldabréf og stofnun í kerfi

Gert af
kröfuhafa

kr. 0,-

2.c Breyting á skuldabréfi í kerfi

Gert af
Gjaldskil

kr. 4.900

2.d Breyting á skuldabréfi í kerfi

Gert af
Kröfuhafa

kr. 0,-

2.

3. Þinglýsing á skuldabréfi og varðveisla bréfs
3.a Útlagður kostnaður vegna þinglýsingar

kr. 15.000
kr. 2.500

4. Gjöld vegna innheimtu skuldabréfa
4.a Tilk og greiðslugjald

kr. 850*

4.b Prentun og póstburður

kr. 660*

*ber ekki VSK

