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Autorisation til at udøve inkassovirksomhed
Vedlagt fremsendes autorisation til at udøve inkassovirksomhed med fast forretningssted på adressen Vestergade 18E, 1456 København K.
Autorisationen er meddelt på de vilkår, som fremgår af den vedlagte erklæring om vilkår for inkassovirksomhedens udøvelse.
Opmærksomheden henledes på, at det personale der retter personlig henvendelse til skyldnere, skal godkendes af Politiets Administrative Center, inden personalet påbegynder denne form for inkassovirksomhed, og det personale der retter personlig henvendelse til skyldnere skal have udstedt personlegitimationskort.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Politiets Administrative Center på tlf. 7020 1474.

Med venlig hilsen

Pia Majgaard
Overassistent
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Erklæring om vilkår for inkassovirksomhedens udøvelse
I medfør af bekendtgørelse nr. 752 af 26. december 1997 om autorisation og sikkerhedsstillelse m.v. 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 bekendtgørelsens § 7 fastsat til kr. 75.000,00 i form af garanti fra Sydbank jf. i øvrigt bekendtgørelsens §§ 8
og 9.
3) Der må ikke antages underentreprenører til udførelse af erhvervsmæssig inkassovirksomhed, hvortil der kræves autorisation, uden fornøden autorisation.
4) Virksomheden må ikke på brevpapir, i reklamemateriale, på biler, hjemmeside på internettet eller i
øvrigt anføre, at virksomheden er godkendt/autoriseret af Rigspolitiet, politiet eller lignende.
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