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Autorisation til at udøve inkassovirksomhed 

 

Vedlagt fremsendes autorisation til at udøve inkassovirksomhed med fast forretningssted på adressen 

Ørestads Boulevard 73, 7. 

 

Opmærksomheden henledes på, at det personale der retter personlig henvendelse til skyldnere, skal god-

kendes af Politiets Administrative Center, inden personalet påbegynder denne form for inkassovirksom-

hed, og det personale der retter personlig henvendelse til skyldnere skal have udstedt personlegitimati-

onskort. 

 

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Politiets Administrative Center på tlf. 7020 1474. 

 

 

                                                                       Med venlig hilsen 

 

 

Camilla Nygaard 

Overassistent 
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AUTORISATION

Til at udøve inkassovirksomhed for

DEBTIA A/S

CVR nr. 34593833

Med fast forretningssted:

ørestads Boulevard 73, 7.

2300 København S

Autorisationen er meddelt i medfør af lov nr. 319 af 14. maj 1997 om inkassovirksomhed.

Autorisationen udløber den 1. juni 2026.

I medfør af bekendtgørelse nr. 752 af 26. september 1997 om autorisation og sikkerhedsstillelse mv. ved

udøvelse af inkassovirksomhed § 3, stk. 2, fastsættes følgende vilkår for inkassovirksomheds udøvelse:

1) Såfremt virksomhedens navn eller forretningssted ændres, eller hvis virksomheden ophører med at

udøve inkassovirksomhed, skal underretning herom straks meddeles Rigspolitiet.

2) Sikkerhedsstillelsen i forbindelse med udstedelse af fornyet autorisation er i medfør af bekendtgø

relsens § 7 fastsat til 75.000,00 kr. i form af garanti fra Sydbank jf. i øvrigt bekendtgørelsens § 8

og 9.

3) Der må ikke antages underentreprenører til udførelse af erhvervsmæssig inkassovirksomhed, hvor

til der kræves autorisation, uden fornøden autorisation.
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4) Virksomheden må ikke på brevpapir, i reklameannoncer, på hjemmesider, på biler eller i Øvrigt

reklamere med, at virksomheden er godkendt af politiet.

Politiets Administrative Center kan i medfør af lovens § 21 tilbagekalde autorisationen, såfremt autorisa

tionens indehaver eller dens ansatte gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen overtrædelse af vilkår for

autorisationen eller bestemmelser i loven eller forskiifter udstedt i medfør af loven.

Retsreglerrie kan findes på www. retsiiifo.dk.

I har mulighed for at klage

I kan klage til Rigspolitiet over de vilkår, vi har fastsat for autorisationen. Hvis du Ønsker at benytte dig af

den mulighed, skal du sende din klage til adressen øverst i dette brev eller som digital post via e-boks ved

at klikke på dette link: www.politi.dk/pac. I skal bruge MitID/NemID til at logge ind. Oplys venligst

journalnummeret ved alle henvendelser. Når vi har modtaget din klage, sender vi den til Rigspolitiet

sammen med sagens bilag.
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