INTERNATIONAL INKASSO
INTERNATIONALE REGLER
Inkasso er underlagt et sæt internationale regler, der hedder Uniform Rules for Collections (URC), ICC
Publication No. 522. Reglerne er udgivet af Det Internationale Handelskammer (ICC) i Paris og benyttes
af mange banker verden over. De består af en række artikler, der bl.a. handler om parternes ansvar og
forpligtelser under inkassationer.
INDLEDNING
International inkasso er én af de mest smidige og samtidig mindst komplicerede dokumentbetalinger,
Skjern Bank kan tilbyde.
Inkasso vil sige, at køber - mod betaling eller accept af en veksel - får udleveret de dokumenter, sælgers
pengeinstitut har fremsendt til købers pengeinstitut.
Inkasso er altså i princippet en opkrævning via banken af sælgers tilgodehavende hos køber - for sælgers
regning og risiko.
Denne form for inkasso har intet at gøre med at få sine penge inddrevet gennem advokat.
Den store forskel mellem remburs og inkasso er, at sælgeren under inkasso ingen garanti har for, at
køberen kan betale - kun at dokumenterne ikke bliver udleveret til køber, hvis der ikke bliver
betalt/accepteret en veksel.
INKASSOFORMER
Der findes en række forskellige former for inkassoforretninger, og her skal kun nævnes de mest
almindelige former:
Dokumenter mod betaling - “Cash against Documents” (CAD) eller
		 “Documents against Payment” (D/P)
Dokumenter mod accept – “Documents against Acceptance” (D/A)
Ved dokumenter mod betaling (CAD) får køber kun udleveret dokumenterne mod betaling af
inkassobeløbet.
Ved dokumenter mod accept (D/A) får køber kun udleveret dokumenterne ved at afgive et
skriftligt betalingsløfte, som regel ved accept af en veksel.
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1: Sælger (Eksportør) og Køber (Importør) indgår en handelsaftale
2: Sælger leverer varerne til en speditør og modtager en fragtkvittering
(Eksempelvis Bill of Lading i tilfælde af sø-fragt)
3: Sælger sender dokumenter, vedhæftet inkassoinstruktioner til sin bank.
(Dokumenterne kunne eksempelvis være: fragtkvittering, faktura osv.)
4: Sælgers bank sender dokumenterne videre til købers bank sammen med inkassoinstruktionerne.
5: Købers bank adviserer køber omkring modtagelse af dokumenterne samt betingelserne for at de
pågældende dokumenter kan udleveres.
6: Køber betaler i overensstemmelse med inkassoinstruktionerne og får efterfølgende dokumenterne
udleveret af sin bank, køber kan således nu få varerne udleveret.
7: Købers bank overfører betalingen til sælgers bank
8: Sælgers bank afregner beløbet til sælger

INTERNATIONAL INKASSO
SIKKERHEDEN VED BRUG AF BANKINKASSO
Bankinkasso giver ikke sikkerhed for betalingen, og som det ses ovenfor, giver bankinkasso heller ikke
sikkerhed for, at varerne kun udleveres til køber mod fremvisning af dokumenterne.
Sikkerheden består alene i, at bankerne ved accept af de internationale inkassoregler forpligter sig til at
handle efter sælgers instruktioner og i henhold til reglerne.
Hvis sælger ønsker en større sikkerhed end den, som inkasso kan give, bør sælger aftale med køber, at
der i stedet handles på remburs eller under en garanti udstedt af f.eks. købers bank.
GENERELT OMKRING BANKINKASSO
Sælger skal have at vide, hvem købers bankforbindelse er.
Køber bør derfor fortælle sælger, at dokumenterne ønskes sendt til deres bank.
Både køber og sælgers bank beregner sig et gebyr for at behandle inkassoforretningerne, og det er derfor
vigtigt, at det på forhånd er aftalt, hvem der skal betale gebyrerne.
IMPORTINKASSO
Når Skjern Bank modtager dokumenter under en importinkasso sendes en kopi af dokumenterne til
køber.
Inden køber betaler /accepterer de præsenterede dokumenter er det vigtigt, at køber kontrollerer, hvorvidt dokumenterne er helt som aftalt, og at der er alle de dokumenter, han skal bruge.
Ifølge de internationale inkassoregler er bankerne ikke ansvarlige for dokumenternes ægthed eller rigtighed, og er beløbet først betalt, har køber normalt ikke mulighed for at få beløbet tilbage.
Endvidere er det også vigtigt at huske, at varens kvalitet og kvantitet er inkasso-sagen uvedkommende.
EKSPORTINKASSO
Betaling på inkassobasis er som regel bekvem for køber, men ikke altid for sælgeren.
Der kan gå lang tid fra varen bliver sendt, til beløbet bliver betalt, og det medfører både et rente- og
likviditetstab, idet sælger risikerer, at køber af én eller anden grund ikke indløser dokumenterne eller
først indløser dem efter lang tid.
Dog bevares dispositionsretten over varerne, hvis varerne er fremsendt på grundlag af et omsætteligt
fragtbrev (Sø-fragt / Bill of Lading)
Ved de andre fremsendelsesmåder (Eks. Luftfragt / lastbil) kan varen - som tidligere beskrevet – blive udleveret til køber med det samme. Sælger løber derfor en risiko for, at køber får varerne, men ikke indløser
dokumenter i banken.

