Prislista, Waya Finance & Technology
Wayas tjänster är uppdelade i två olika flöden, Fakturaservice som innefattar fakturadministration med en komplett
kundreskontra och Inkassogram som är en schysstare kravtjänst med automatisk avprickning. Nedan finner ni prissättning
samt ersättningar. Samtliga priser anges exklusive moms.
Prislista Fakturaservice

Nedanstående prislista förutsätter automatisk kravhantering via Inkassograms kravtjänst.
Fakturaservice

Kostnad

Startavgift

0 kr

Månadsavgift

0 kr

Komplett kundreskontra-tjänst inklusive kravhantering1

0 kr

Faktureringsavgift (inkl. Inkassogram)

0 kr/faktura

Porto Inrikes, A-post 4-färg

0 kr/faktura

Utlandsfaktura2

19 kr/faktura

E-post och SMS med .pdf, E-faktura (SVE, EDI)

0 kr/faktura

Autogiro, automatisk dragning från bank

0 kr/faktura

Kreditering av faktura

20 kr/faktura

Miljöavgift3

5,95 kr/pappersfaktura

Prislista Kravhantering (Inkassogram)

Inkassogram kan integreras som en del i Wayas Fakturaservice eller helt fristående som en egen kravtjänst via affärssystem
eller inkassogram.se.
Inkassogram - Fasta avgifter

Kostnad

Startavgift och månadsavgift

0 kr

Support – handläggning av ärenden

0 kr

Bokföringsunderlag

0 kr

Automatisk avprickning mot kundreskontra vid integration

0 kr

Inkassogram - Inkassoprocess

Kostnad

Kostnad för Kunds kund (Gäldenär)4

Betalningspåminnelse (A-post 4-färg, inrikes/utrikes)

0 kr

60 kr

Inkassokrav (enl. ovan spec.)

0 kr

180 kr

Dröjsmålsränta på kapitalbelopp, 2,2% per månad

0 kr

2,2% per månad

Uppläggningsavgift amorteringsplan

0 kr

170 kr

Avi- och bokföringsavgift amorteringsplan

0 kr

49 kr

0 kr

210 kr (Företag)

Final Notice,

Förseningsavgift5

Adminavgift återkallelse inkassouppdrag6

180 kr + ev. ränta

0 kr

Kostnad

Kostnad för Kunds kund (Gäldenär)4

Ansökningsavgift betalningsföreläggande KFM7

0 kr

300 kr

Ombudsarvode betalningsföreläggande KFM

0 kr

380 kr

Ansökningsavgift verkställighet KFM7

0 kr

600 kr/år

0 kr

1 000 kr

Avgifter och ombudsarvode enl. ovan
+ ev. ränta

0 kr

Inkassogram - Summarisk process hos KFM

Avgift extern delgivning7
Adminavgift återkallelse summarisk process8
Inkassogram – Juridiska- och Efterbevakningstjänster

Efterbevakning
Återkallelse efterbevakning9
Anmälan och bevakning av fordran i konkurs, företagsrekonstruktion
och skuldsanering
Hantering av tvistiga ärenden i Tingsrätten10
Juridisk handläggning

Kostnad

40% av kapitalbelopp
Avgifter i inkasso- och summarisk process + provision enl. ovan
299 kr
Fast avgifter, från 4 900 kr
1 495 kr/tim.

Waya hanterar administration av kundreskontra med kund/fakturainformation, skickade fakturor, transaktioner samt avprickning av inbetalningar till Wayas klientmedelskonto.
Distribution Utrikes: 19 kr/faktura + 1kr/extra ark eller enligt prislista
En miljöavgift debiteras per faktura som skickas med postal distribution
4 Avgifter och ränta som betalas av er kund (Gäldenär) utgör Wayas arvode. Wayas arvoden är momspliktiga.
5 Förseningsavgift 210 kr debiteras alla företag, organisationer och myndigheter i enlighet med EU:s direktiv.
6 Om ingen betalning erlagts av gäldenär, debiteras ni 180 kr. Om betalning av kapitalbelopp skett, debiteras ni 180 kr samt upplupen ränta.
7 Ni (Borgenär) debiteras avgiften i första hand. Vid slutbetalning från er kund (Gäldenär) återbetalas beloppet till er.
8 Om ingen betalning erlagts av gäldenär, debiteras ni avgifter och ombudsarvode. Om betalning av kapitalbelopp skett, debiteras ni avgifter, ombudsarvode samt upplupen ränta.
9 Ni (Borgenär) debiteras Wayas/Inkassograms uteblivna arvoden, inkl. avgifter som uppstått i inkasso- och summarisk process samt provision för Efterbevakning.
10 Fasta priser för stämningsansökan, muntlig förberedelse samt huvudförhandling i rätten – enligt inkassogram.se/e-stamning/. Timdebitering utgår f.n. med 1,495:-/timme
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