EKSEMPEL: SAMTALE MED KREDITOR
Du er kommet til Innkreving Inkasso,
hva kan jeg hjelpe med?
Ja, hei. Det er Paul Smith som ringer. Jeg
prøver å få oversikt over gjelden min og
lurer på om jeg kan be om
informasjon fra deg?
Et øyeblikk, så skal jeg sette deg til en
saksbehandler.

...

Innkreving Inkasso, det er Maja.
Ja, hei, det er Paul Smith som ringer. Jeg
prøver å få oversikt over gjelden min og
vil gjerne at dere undersøker om dere
har noen krav på meg?
Har du et saksnummer?
Nei, og jeg vet ikke om dere har noen
krav på meg. Men jeg vil gjerne at du
undersøker på personnummeret mitt.
Det er 07128012345.
Ja, jeg finner et krav fra DNB og et fra
Telenor på til sammen 7 256 kroner.
Trenger du en nedbetalingsordning?
Jeg kan ikke betale nå og må først
sjekke om kravet er riktig. Fint om du
sender full oversikt til meg i posten.
Hva er mailadressen din?
Jeg sitter i fengsel nå, så fint om dere
kan sende det i posten. Adressen er
Fjellnes Fengsel, ved Paul Smith,
Innsattveien 13, 1234 Fjellnes.
Da har du det om et par dager.
Fint, takk skal du ha.

VIKTIG!
Det er viktig at du aldri
innrømmer gjeld når du ber
om informasjon.
Du må være tydelig på at
du undersøker om de har
krav på deg.
Ikke oppgi saksnummer,
men be dem undersøke på
personnummeret ditt.
Be dem sende eventuelle
krav i posten.

INNLEDNING

ØKONOMISK
FØRSTEHJELP
FÅ OVERSIKT OVER GJELDA
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Denne brosjyren er en del
av en større pakke som også
består av en bok, et oppslagshefte, en DVD og en
nettside.

”Alle” innsatte
har gjeldsproblemer
85 % har økonomiske
problemer.
2 av 3 hadde ikke jobb ved
innsettelse.

Spar deg for både mas og utgifter
Selv helt enkle grep kan spare deg for store summer i økt gjeld. Her viser
vi deg også hvordan du kan få oversikt over gjelden.

4 av 10 har ikke nok penger til
å klare seg når de slipper ut.

Brosjyren du nå har foran deg, forklarer hvordan du kan unngå at gjelden vokser mer
enn nødvendig eller at du får ny gjeld under soning. Hvis du har mistet oversikten,
forklarer vi også hvordan du kan få tak i informasjon om gjelden.

Gjeld/økonomi er den største
bekymringen før løslatelse

Bok og film

Kilder: Fafo-rapport (2004), SSB-rapport
(2014) og undersøkelse fra Nettverk etter
soning

Brosjyren er en del av en større pakke som også består av en bok, et oppslagshefte, en
DVD og en nettside. Her finner du mer informasjon om hvordan du lager budsjett og
hvilke løsninger som kan være aktuelle for deg.

Tips: Økonomisk
rådgivning hos NAV?
Det er lang ventetid på å få
økonomisk rådgivning ved
mange Nav-kontor. Det kan
derfor være lurt å stille seg
i køen i god tid før for
eksempel løslatelse, og bruke
tiden frem til da til å samle
dokumentasjon og få mest
mulig oversikt.

Vi anbefaler å begynne med filmen og denne brosjyren, selv om du finner den samme
informasjonen i boka og på nettsiden. Vil du gå videre med gjeldsarbeidet og ikke fått
hele pakken, kan du spørre sosialkonsulenten eller kontaktbetjenten din.

Du kan gjøre mye mens du soner
Alt materialet tar hensyn til at mange ikke har tilgang på egen telefon og bruke
internett. Det er likevel mye du kan gjøre her og nå for at det skal bli lettere den
dagen du slipper ut.
Samarbeid gjerne med andre. Kanskje har du noen i nettverket ditt du kan spørre om
hjelp, eller du kan spørre kontaktbetjenten, sosialkonsulenten eller NAV.
Lykke til!
Hilsen oss i Nettverk etter soning, Røde Kors.
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Slik får du oversikt
1. Akutte tiltak
Du kan spare mye penger ved å sette i gang med noen enkle tiltak så snart som mulig.
Det er også viktig å unngå ny gjeld.

2. Innsamling

TRENGER DU HJELP?

?

Hvis du trenger hjelp med
å gjøre noe av dette, kan du
vurdere å gi noen du stoler på
en fullmakt.

FULLMAKT

Bakerst finner du en mal som
vanligvis er tilstrekkelig,

Her lister vi opp steder du kan kontakte for å få opplysninger. De fleste inkassoselskapene har nettsider hvor du kan få informasjon om krav. Har du ikke tilgang til
internett, kan du ringe eller skrive brev.

3. Sortering
Få orden på alle papirene. Har du flere brev om samme krav?

4. Gjeldsoversikt
Her er målet å få bunker med brev og ukjente summer inn på ett ark. Da er det lettere
å forholde seg til og å finne mulige løsninger.
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AKUTTE TILTAK
Fra filmen: Per går igjennom
alle sine faste utgifter og
sparer nesten 250.000, som
ellers ville blitt økt gjeld.

Her skal vi se hva du kan gjøre her og nå
for å unngå unødvendig ekstra gjeld.

1 n FÅ TAK I POSTEN DIN
Sørg for å få posten din til fengselet, enten ved å få den videresendt eller ved å melde adresseforandring. Husk å undersøke om
du bytter NAV-kontor hvis du bytter folkeregistrert adresse.

?

SONINGSBEKREFTELSE

Et dokument som beviser at du
er eller har vært under soning,
og i hvilken periode. Dokumentet skal være stemplet og
signert av kriminalomsorgen.
Dersom du har sonet flere
ganger, kan det være nyttig å
be om en soningsoversikt som
viser de ulike periodene. Du kan
også be om tilsvarende bekreftelse fra andre institusjoner, for
eksempel rusbehandling.
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2 n SKAFF SONINGSBEKREFTELSE

Be om å få en soningsbekreftelse av fengselet. Den brukes som
bevis på at du soner, og dermed ikke har mulighet til å jobbe.

3 n STANS BARNEBIDRAG
Betaler du barnebidrag – eller skulle gjort det? Ta kontakt med
NAV-kontoret ditt og søk om fritak. Legg ved soningsbekreftelsen.
Gi beskjed til barnas andre forelder om at han/hun kan søke om
ekstra stønad fra NAV.

X
4 n KUTT UTGIFTER
Gå igjennom utgiftene du har, og se hvor du kan kutte.
For eksempel:
n

Bolig: Hvis du ikke skal sone så lenge og ikke har midler selv kan du søke NAV
om å dekke leie/kostnader slik at du har et sted å bo når du slipper ut. Hvis
ikke kan du si opp leiekontrakten eller leie ut hvis du eier. Kanskje NAV kan
dekke et lager til tingene dine?

n

Bil: Hvis du skal sone en stund bør bilen selges, innleveres eller vrakes. Husk
at den faller i verdi selv når den står stille, og at det følger med utgifter som
forsikring og årsavgift.

n

Abonnementer: På trening, TV, blader, bokklubber, internett, kosttilskudd osv.
bør sies opp for å unngå ekstra gjeld. Under kan du lage en huskeliste for hva
du bør stoppe. (Tips: Få en kontoutskrift fra banken – der ser du hva som går
ut hver måned).

Gå igjennom listen punkt
for punkt, og kryss av når du
har sjekket og gjort noe med
det!

SØKNAD OM BERO
n

Mobil: Du har mye mindre bruk for mobil når du sitter inne.
Sjekk hva slags abonnement som lønner seg i din situasjon. Hvis du har
tilgang på internett, eller noen andre kan gjøre det for deg, kan du gå inn på
nettsiden mobiltelefoni.no for å se hva du bør velge.

n

Kredittkort: Noen velger å betale ned på kredittkortgjeld, dersom de har noe å
betale med,. Siden slike kort har høye renter.

?

Bakerst finner du en mal på et
brev du kan sende kreditorene dine. Ta kopier dersom du
trenger flere.

5 n VARSLE KREDITORER
Du kan spare mye på å varsle kjente kreditorer, altså de du vet du
skylder penger, om at du ikke kan betale for øyeblikket. Legg ved
soningsbekreftelse. Mottakerne har taushetsplikt om at du sitter
i fengsel. Bruk skjemaet ”Søknad om bero”.
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Per fra filmen har ikke åpnet
post på lenge, men har tatt
vare på den. Moren tar den
med til fengselet og hjelper
ham i gang.

Hvorfor ta kontakt
med kreditorene?

? Finn ut hvor mye du skylder

Det kan føles rart å mase på
noen for å få vite hvor mye man
skylder dem. Noen er også
redde for å ”vekke opp” en
kreditor, og tror at kravet stille
og rolig forsvinner hvis de bare
venter lenge nok. I de fleste
tilfeller vil det være mye større
sjanse for å få til en løsning
hvis du selv har tatt kontakt
og vist vilje til å ordne opp.
Ikke minst unngår du at kravet
vokser mer enn nødvendig.

EKSEMPLER PÅ KRAV

?

• Ubetalte avdrag på lån
• Ubetalte regninger på faste
oppdrag som trening,
internett, telefon...
• Ubetalte regninger på ting du
har kjøpt på nett
• Ubetalt husleie
• Straffegjeld (bøter, erstatning)
• Løpende barnebidrag
(Se akutte tiltak)
• Restskatt, ubetalt moms
• Ubetalte kundekort
• Ubetalte kredittkort
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Kontakt innkreverne
Lista over innsamling og sortering kan føles lang. Men det er mye bedre
å bruke lang tid på den, enn å risikere at du ikke får med alt.
Listen vår garanterer ikke at du får med deg alle krav. Du må derfor fortsette å følge
godt med på post i tilfelle det dukker opp krav du ikke har med i gjeldsoversikten.

Ring, gå på nett eller skriv brev
Selv om du ikke har tatt vare på post, er det sikkert noen krav du vet om hvis du prøver
å tenke tilbake. Ta kontakt med de du kommer på hvis du ikke får opplysninger om
kravene gjennom å følge resten av lista. Det går raskest på nett og telefon, men hvis
du ikke har mulighet til dette kan du skrive brev.

Det er lett å bli irritert når du ringer en du skylder penger
Det kan ofte utløse de mest ampre følelser i oss å vente i kø når vi endelig tør å ringe
de vi skylder penger. I tillegg kan du møte på en saksbehandler du har mindre god
kjemi med eller som rett og slett har en dårlig dag.
Hvis du kjenner sinnet bygge seg opp, bør du avslutte samtalen på en høflig måte
og ringe tilbake senere.
Du kan også gi en muntlig fullmakt til en du stoler på som kan snakke for deg. Det
er mye lettere å lytte til en som er saklig og høflig. Det er også mulig å sende inn en
skriftlig fullmakt hvis du trenger hjelp over tid.
Husk at saksbehandlerne ofte vet veldig lite om din situasjon og hva den krever, og de
fleste gjør så godt de kan.

DISSE BØR DU KONTAKTE
Offentlige innkrevere
n S TATENS INNKREVINGSSENTRAL
Krever inn blant annet: bøter, erstatning, TV-lisens, studielån.

X
Gå igjennom listen punkt
for punkt, og kryss av når du
har sjekket og gjort noe med
det!

n N AV INNKREVING
Krever inn: Ubetalte barnebidrag, ektefellebidrag, feil NAV-utbetalinger.
n S
 KATTEOPPKREVER/KEMNER I DIN KOMMUNE
Krever inn: restskatt, ubetalt kommunal bolig, moms, avgifter osv.

Kontaktinformasjon

?

Se ”Gjeldsarbeid oppslagshefte”

n N
 AMSMANNEN I DIN KOMMUNE OG DER DU HAR BODD FØR
Svarer på hvem som har, eller har prøvd å få, trekk i din inntekt, beslag i
konto eller pant. Namsmannen gjør dette for det meste på vegne av inkassoselskap.

Private innkrevere
n INKASSOBYRÅENE
Inkassoforeningen har en nettjeneste som viderebringer gjeldsforespørsler
til deres medlemmer (de fleste inkassoselskap). Men denne krever tilgang
til internett og at du kan identifisere deg med MinID. Tjenesten finner du på
inkasso.no. Kontakt gjerne også inkassobyråene direkte. Lindorff, Kredinor,
Svea, Intrum Justitia, Gothia og Visma Collectors er eksempler på store inkassoselskap. Hvis du ikke har mulighet for å gjøre det på denne måten, kan du
sende brev eller ringe til de største inkassoselskapene og de du tror kan ha
gjeld på deg. En siste mulighet, som kanskje noen kan hjelpe deg med om du
selv ikke har tilgang til internett, er å sende en felles e-post til de aktuelle
inkassoselskapene (se oppslagsheftet og informasjon på nettsiden gjeldsarbeid.no). Undersøk også om det finnes et gjeldsregister når du går i gang.

Innhenting av
opplysninger om gjeld

?

Dersom du ikke kan ringe eller
gå på nett kan du sende brev.
På side 13 finner du en mal du
kan be om å få kopiert.

Andre tips
n SJEKK SELVANGIVELSEN
Sjekk hva som står under ”gjeld” på selvangivelsen. Kontakt skatteetaten/
ligningskontoret eller logg deg inn på altinn.no hvis du ikke har den.
n OPPDATER SALDO
Hvis du har oversikt over alle kreditorer: Ta kontakt og be om å få oppdatert
saldo på alle krav, det vil si den totale summen kravet er på inkludert renter
og gebyrer som er lagt på. Be om å få det skriftlig.
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Paul fra filmen har kastet
eller flyttet fra alle papirer.
Han aner ikke hvor han
skal begynne. Han får hjelp
fra kontaktbetjenten sin i
jobben med å nøste fra ulike
kilder.

800GJELD

?

Hjelpetelefonen 800GJELD er
økonomirådstelefonen i NAV.
Her får du enkle råd og hjelp til
selvhjelp. Hvis du trenger mer
hjelp, skal de lose deg videre til
rett instans.
Se mer i oppslagsheftet.

Alle brev må åpnes
og sorteres etter kreditor.
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Sortering og gjeldsoversikt
Nå skal vi få uåpnede konvolutter og mengder med informasjon inn på
ett ark!
Skjema for gjeldsoversikt finner du bakerst. Her kan du fylle inn etter hvert som du får
informasjon. Be om hjelp hvis du ikke orker åpne brevene alene.
Du kan også ringe innkreverne og be om informasjon og forklaringer hvis det er noe
du ikke forstår.

SORTERING

X
Gå igjennom listen punkt
for punkt, og kryss av når du
har sjekket og gjort noe med
det!

n Å
 PNE OG SORTER ALLE BREV
Legg krav fra ulike inkassoselskap i hver sine bunker.
Krav fra Statens innkrevingssentral, kemner/skatteetaten, forliksrådet,
namsmannen og NAV Innkreving skal også i egne bunker.
Kast gjerne konvoluttene, så er du allerede i gang med å minke bunken.
n	
SORTER ETTER KREDITOR
Deretter ser du om hvert inkassobyrå har krav fra ulike kreditorer.
Da legger du for eksempel krav fra DnB, som nå er overtatt av Lindorff,
i én bunke. Krav som opprinnelig er fra Telenor, legger du i en annen osv.
n	
SAMMENLIGN SAKSNUMRE
Se på saksnumrene om det er noen brev som gjelder de samme kravene.
Da kan du finne det nyeste brevet for hver sak og kaste gamle purringer
og varsler. Ikke kast hvis du er usikker.
n	
BREV FRA FORLIKSRÅDET OG NAMSMANNEN
Eventuelle brev fra namsmannen og forliksrådet gjelder krav fra ett eller
flere inkassoselskap. Se om du finner igjen de samme kravene i bunkene
fra inkassoselskapene. Hvis ikke lar du disse ligge for seg.
n	
FØLG MED!
Når du begynner å få post igjen kan det komme brev fra flere enn de du har
ringt eller skrevet til for å få informasjon. Ta i så fall kontakt, oppgi personnummer og be dem undersøke om det er flere krav registrert på deg.
n	
STEMMER KRAVENE?
Noen krav kan være feil, så det er viktig å gå igjennom dem før du aksepterer
dem. Be om kravsgrunnlaget hvis det er noe du mener at ikke stemmer.
n SETT OPP GJELDSOVERSIKT
Fyll inn i gjeldsoversikt-arket du finner bakerst i brosjyren. Se eksempel på
hvordan det kan gjøres og forklaring til rubrikkene på neste side. Trenger du
mer plass, kan du be noen om å ta en kopi.
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For mange er det befriende
å få kastet mye overflødig
post og få full oversikt på
ett ark.

Hva kan du gjøre med oversikten?
Den endelige oversikten forteller mye om hvilke muligheter du har.
Det er for eksempel lettere å forhandle ned gammel gjeld enn ny gjeld. Andel gjeld
fra offentlige innkrevere sammenlignet med private inkassoselskap kan også være
interessant.
Det er også lettere å søke økonomisk rådgivning fra NAV hvis du selv har sørget for
oversikt, selv om dette ikke er noe de kan kreve.

Lag budsjett – les mer i boka ”Gjeldsarbeid”
I del 1 av boka ”Gjeldsarbeid” går vi gjennom hvordan du lager et enkelt budsjett.
Dette trenger du for eksempel hvis du ikke kan betale og ønsker å forhandle om en
løsning.

Mulige løsninger – les mer i boka ”Gjeldsarbeid”
De fleste trenger hjelp med å finne en god løsning på gjeldsproblemene.
I del 2 av boka ”Gjeldsarbeid” går vi gjennom noen av dem.

INNLEDNING

INNLEDNING

Mulige løsninger
G U RO

S O L L I E N

E R I K S R U D

GJELDSARBEID

Hvordan kan jeg løse
gjeldssituasjonen min?

1 • informer om manglende betalingsevne side 38

Få oversikt
? — FINN LØSNINGER

HVA TRENGER DU?

For å gå i gang med løsninger,
trenger du:
• Soningsbekreftelse
• Gjeldsoversikt
• Budsjett

Noen av løsningene er ganske kompliserte og krever mye kompetanse. Andre løsninger er enklere. Hver situasjon og hver løsning er ulik..

Derfor bør du ha gått igjennom
Del 1 - Grunnlag før du begynner på denne delen.

Be om hjelp!

Jeg har ingenting å
betale med...
fins det håp likevel?

?

Ja, det er en del som ikke har
noe å betale med som får innvilget gjeldsordning og dermed
kan se en ende på gjeldsproblemene.

AKTUELT LOVVERK

§

Kommunens plikt til å ha tilbud
om økonomisk rådgivning finner vi i sosialtjenesteloven §17
og i gjeldsordningsloven §1-5.

36
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Dette bør alle som ikke klarer å betale gjeld gjøre.

Hva som kan være løsningen på gjeldsproblemet ditt avhenger helt av
situasjonen. Størrelsen på gjelden, inntekten, gjeldens alder, bakgrunnen
din, livssituasjonen din og mange andre faktorer spiller inn når mulige
løsninger på et gjeldsproblem skal vurderes.

2 • KONTANTOPPGJØR / ENDELIG OPPGJØR

side 42

For deg som har en del penger tilgjengelig, men ikke nok til all gjeld.

3 • NEDBETALINGSAVTALE

side 44

Når gjelden ikke er alt for stor, eller for å komme i gang med å betale.

Noen forhandler og løser sine egne gjeldsproblemer, men de fleste trenger hjelp hvis
de har et gjeldsproblem som har vokst over tid. Hvis du nå har full oversikt over gjelden din er det mye lettere å be om hjelp med å finne en løsning. Kommunene, oftest
via NAV, plikter å gi denne typen rådgivning.

Lang ventetid?
Hvis du ber om økonomisk rådgivning hos NAV skal det fattes vedtak om økonomisk
råd og veiledning, og vedtaket skal inneholde tidspunkt for rådgivningen og en tidsfrist. Det må gis en begrunnelse for vedtaket. Tjenesten skal være forsvarlig, noe som
blant annet betyr at den skal være tilgjengelig (spesielt viktig å påpeke om du sitter i
fengsel) og gis i tide, også om for eksempel rådgiverne har mye å gjøre. Saken kan heller ikke avvises fordi den er for komplisert. Vedtaket kan klages inn for fylkesmannen.
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Sjekk gjeldsrådgiveren!
Det kan også være andre du kan be om hjelp fra. Men vær kritisk til private gjeldsrådgivere! Noen gir god hjelp, men det er også en del eksempler på skyldnere som har
kommet i en enda verre situasjon – etter å ha betalt for dyr rådgivning.

4 • REFINANSIERING

side 46

Dette passer for deg som har mulighet til å låne penger.

5 • FRIVILLIG UTENRETTSLIG GJELDSORDNING side 47
En privat avtale med alle kreditorer. Vanskelig med høye krav fra det offentlige.

6 • GJELDSORDNING (FRIVILLIG OG TVUNGEN) side 51
Løsning via namsmannen som inkluderer all gjeld. For deg som ikke kan betale.

PRIORITERING AV TILBAKEBETALING

side 56

Her forklarer vi hvilke type krav du bør betale først.
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SLIK LAGER DU GJELDSOVERSIKTEN
KREDITOR

INKASSOSELSKAP

SAKSNUMMER

Her fyller du inn hvem du
skylder penger opprinnelig,
enten det er lån, varer, tjenester,
bøter eller erstatninger.

Hvis regninger og andre krav
ikke blir betalt, blir det ofte
sendt videre til et inkassoselskap.

Alle krav blir utstyrt med et
saksnummer som blir brukt av
inkassoselskapene.

Det kan være et telefonselskap,
en bank, Lånekassa, en huseier eller foreldrene dine.

Jobben deres er å kreve inn
gjeld. I Norge er det rundt 100
private inkassoselskap og noen
offentlige innkrevere.

Dette nummeret skal stå på
oversikten du får fra inkassoselskapet, og det kan være lurt
å ha dette foran deg hvis du tar
kontakt for å diskutere en sak.

ORIGINAL DATO

HOVEDSTOL

SALDO

Dette er datoen for når kravet
oppstod, altså den dagen du
skulle betalt en telefonregning,
husleie eller fikk en bot.

Også kalt hovedkrav. Dette er
den opprinnelige summen,
altså hvor høy telefonregninga,
husleia eller boten var den
dagen du fikk den.
Noen klarer for eksempel å forhandle slik at de bare betaler
hovedstol.

Denne kolonnen viser hvor høyt
kravet er i dag, etter at renter
og andre kostnader er lagt på
det opprinnelige kravet.

Den trenger ikke være nøyaktig,
men det er fint å vite omtrent
hvor gammel gjelden er når du
skal vurdere ulike løsninger.

Noen krav vokser raskere enn
andre, særlig på grunn av høye
renter. Kredittkort har svært
høy rente.

Dette er et eksempel på hvordan du fyller ut en gjeldsoversikt.
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FULLMAKT

Til den det måtte angå

FULLMAKT

NAVN:

_____________________________________________

PERSONNUMMER:

_____________________________________________

Jeg gir med dette fullmakt til at

NAVN:

_____________________________________________

kan opptre på mine vegne knyttet til min gjeldssiutasjon.

Sted, dato:

_____________________________________________

12

TIL KOPIERING

_____________________________________________
Signatur
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INNHENTING AV OPPLYSNINGER

Navn

_______________________________

Adr

_______________________________
_______________________________
_______________________________

Sted____________________ Dato______________
Kreditor

_______________________________

Adresse

_______________________________
_______________________________
_______________________________

INNHENTING AV OPPLYSNINGER
NAVN:

_____________________________________________

PERSONNUMMER:

_____________________________________________

Jeg har mistet oversikten over gjeldssituasjonen min og ønsker derfor å få opplyst om eventuelle
gjeldsposter hos dere.
Hvis dere finner krav på meg ønsker jeg å få oversendt en bekreftelse samt informasjon om:
• Gjeldspostens opprinnelse/ gjeldsgrunnlag
• Hovedstol
• Renter
• Omkostninger
• Eventuelle nedbetalinger
• Annen relevant informasjon
Dette brevet er ingen erkjennelse av gjeld.

TIL KOPIERING
13

Med vennlig hilsen

______________
Signatur

_______________________________

Adr

_______________________________
_______________________________
_______________________________

SØKNAD OM BERO

Navn

Sted____________________ Dato______________
Kreditor

_______________________________

Adresse

_______________________________
_______________________________
_______________________________

SØKNAD OM:
• BERO I ALLE MINE SAKER
• FORESPØRSEL OM BETALINGSUTSETTELSE
OG RENTEFRYS I ALLE SAKER
NAVN:

_____________________________________________

PERSONNUMMER:

_____________________________________________

Jeg soner for tiden en dom ved _____________________________________________Her er arbeid
med min gjeldssituasjon en viktig del av forberedelsen til løslatelse. Jeg har nå ingen inntekt, og ber
derfor om bero i alle mine saker hos dere under soningen. I tillegg ber jeg om tre ytterligere måneder
bero etter at jeg slipper ut slik at jeg kan få oversikt over bosituasjon, inntekter og utgifter. Da ønsker
jeg å komme med forslag til en betalingsplan.

Dette brevet innebærer ingen erkjennelse eller aksept av gjeld.
Tilsvarende brev er sendt til samtlige kreditorer.

Med vennlig hilsen

TIL KOPIERING

Jeg soner til_______________________ (se vedlagte soningsbekreftelse). I mellomtiden ber jeg om
betalingsutsettelse og rentefritak, samt at det ikke påløper ytterligere omkostninger på kravene.

______________
Signatur

14

14

TIL KOPIERING

Kreditor

Inkassoselskap

GJELDSOVERSIKT
Saksnr

SUM

Orig. dato

Hovedstol

Saldo

Kommentar

GJELDSOVERSIKT
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