


–Brevet kommer från borgenären 
eller inkassobyrån där man vill 
påminna dig om att fakturan är 
förfallen, dvs du har inte betalat 
räkningen i tid
–Instruktioner ges om hur du kan 
betala räkningen
–Detta orsakar inte en anteckning 
om betalningsstörning

–Detta som också kan kallas 
inkassobrev kommer då du inte 
efter påminnelse har betalat din 
obetalda räkning.
–Om du inte betalar eller 
kontaktar inkassoföretaget så 
skickas denna en gång till
–Detta orsakar inte en 
anteckning om 
betalningsstörning

–Detta brev som även kallas 
inkassobrev, kan skickas efter 
att minst 14 dagar har gått 
sedan föregående liknande 
brevet skickades och inte har 
betalats.
–Detta orsakar inte en anteckning 
om betalningsstörning

–När du inte har betalat av din 
skuld efter många påminnelser 
och betalningskrav får du ett 
brev från tingsrätten
–Om du inte reagerar inom 14 
dagar, kommer tingsrätten att 
fatta en ensidig dom.
–Efter detta kommet du att få en 
anteckning om 
betalningsstörning

–Det här registreras i 
kreditupplysningsregistret 
eftersom du inte har betalat din 
skuld och tingsrätten har gett en 
dom
–Detta kan göra livet svårt på 
många sätt. Det kan försämra din 
möjlighet att få jobb, hyresbostad 
eller ett lån.
–Anteckningen om 
betalningsstörning går bort ur 
registret oftast efter 2–3 år

–Du har köpt ett 
telefonabonnemang och du är 
skyldig företaget pengar
–Företaget som sålde 
telefonabonnemanget (dvs. 
kreditgivaren) skickar den här 
till för betalning
–Det står hur mycket du är 
skyldig och när förfallodagen för 
betalningen är



Hej! Är det möjligt att 
flytta på 

förfallodagen på min
räkning? Eller skulle 
man kunna betala 

räkningen i
delar? 

Hej! Det går nog säkert 
bra! Vi kan göra

en betalningsplan år dig. 
Om du berättar

hur mycket du kunde 
betala på en gång

så kan vi tillsammans 
komma till en bra

lösning
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