
 

Allmänna avtalsvillkor 

1. Allmänt 

Dessa avtalsvillkor tillämpas på Sänd Fakturor till Indrivning-uppdrag (nedan uppdrag) som 

uppdragsgivaren gett Uuva Oy (nedan Uuva). Enligt avtal driver Uuva in ostridig fordran som förfallit 

till betalning och som uppdragsgivaren specificerat på uppdragsblanketten. Uppdragsgivaren 

förbinder sig att för en förfallen fordran skicka en (skriftlig) betalningspåminnelse innan 

indrivningsuppdrag ges, ifall inget annat avtalats mellan uppdragsgivaren och Uuva. Avtalet träder i 

kraft när uppdragsgivaren sänt uppdragsblanketten till Uuva och Uuva godkänt den. Uppdragsgivaren 

ska godkänna avtalsvillkoren innan uppdragsblanketten sänds. Uuva har rätt att vägra ta emot 

uppdraget. 

1.1 Befullmäktigande 

Med detta Avtal överförs fordringen till Uuva för indrivning i samband med att uppdraget tas emot. 

Med stöd av överföringen har Uuva rätt att utföra de frivilliga och rättsliga indrivningsåtgärder som 

anknyter till uppdraget samt motta betalningar från gäldenären. 

1.2 Parternas allmänna skyldigheter och informationsskyldighet 

Parterna iakttar god affärs- och indrivningssed i skötseln av uppdragen. Parterna förbinder sig att 

utan obefogat dröjsmål ge varandra information om alla väsentliga omständigheter gällande 

uppdraget. Uppdragsgivaren förbinder sig att ge Uuva alla nödvändiga dokument och fullmakter för 

uppdragets skötsel samt att utan dröjsmål meddela Uuva om betalningar eller andra omständigheter 

som blir kända och som påverkar ärendets skötsel. 

Uppdragsgivaren ansvarar för riktigheten i de uppgifter som ges åt Uuva. Uppdragsgivaren ansvarar 

vid överlåtande av uppdrag till Uuva för att uppdragen till sina grunder och belopp är lagenliga och 

reella. När ett uppdragsförhållande uppstår och medan det varar förbinder sig uppdragsgivaren att 

meddela Uuva ifall uppdragsgivarens kund bestrider (bestridande) sin betalningsskyldighet som 

uppdraget grundar sig på. 

1.3 Sekretess 

Samarbetet mellan uppdragsgivaren och Uuva är konfidentiellt. Parterna förbinder sig att hemlighålla 

ärenden som berör den andra partens yrkes- och affärshemligheter. Avtalets uppgifter får inte 

överlåtas till tredje part, om det inte är nödvändigt för att parten ska uppfylla en lagstadgad 

skyldighet eller bevaka sina lagliga intressen. Sekretessavtalet gäller även efter att avtalet upphört 

gälla. 

Parterna har rätt att utnyttja sitt partnerskap i sina referenser och i sin marknadsföring. 

1.4 Pris, myndighetsavgifter och prisändringar 

Uuva fakturerar uppdragsgivaren för indrivningskostnaderna enligt gällande prislista. Prislistan finns 

som separat bilaga när avtalet görs upp. 

Vid frivillig indrivning drar Uuva av indrivningskostnaderna som uppstått för uppdragsgivaren från de 

medel som influtit från uppdragsgivarens kund. Som arvode innehåller Uuva de dröjsmålsavgifter 

som lagts till skuldkapitalet (räntor och uppdragsgivarens rätt till ersättning för 

indrivningskostnader). Arvode debiteras även när kunden helt eller delvis betalar fordran direkt till 

uppdragsgivaren efter att indrivningsåtgärderna inletts. 

För rättslig indrivning debiterar Uuva ett åtgärdsarvode enligt gällande prislista och 

myndighetsavgifter av uppdragsgivaren. För medel som influtit via utsökning debiteras 

uppdragsgivaren förfrågningsavgift och gällande redovisningsavgift för utsökning. Om rättslig 



 

indrivning inte leder till betalning av fordran eller uppdragsgivarens kund vid utsökning konstateras 

vara medellös, överförs fordran till Uuva för återkrav. 

För en lyckad indrivning debiterar Uuva mervärdesskatteandelen av indrivningsarvodet av 

uppdragsgivaren. 

Uuva har rätt att ändra prislistan och meddela uppdragsgivaren innan ändringarna träder i kraft. 

Eventuella prisändringar gäller nya och redan anhängiga fordringar. 

1.5 Insolvensförfaranden 

Uuva debiterar uppdragsgivaren separat för åtgärder i samband med insolvensförfaranden gentemot 

uppdragsgivarens kund (konkurs, skuldsanering för privatperson eller företagssanering), ifall man 

avtalat om saken. Debitering görs enligt Uuvas gällande prislista. 

Uuva kan också enligt överenskommelse med uppdragsgivaren ge en betalningsuppmaning med 

konkurshot eller lämna in en konkursansökan. Debitering för dessa görs enligt Uuvas gällande 

prislista. 

1.6 Förvaring, redovisning och allokering av kapital 

Uuva förvarar indrivet kapital på ett separat kundkonto och redovisar dem omgående till 

uppdragsgivaren. 

När fordran drivs in av en konsument allokeras de inkasserade medlen i följande ordning: 

dröjsmålsränta på fordringen, kapital, påminnelseavgifter, avgifter och arvoden för indrivning. 

När fordran drivs in av en näringsidkare (bolag, registrerad förening, stiftelse, firmanamn) allokeras 

de inkasserade medlen i följande ordning: avgifter och arvoden för indrivning, dröjsmålsränta på 

fordringen, påminnelseavgift, kapital. 

1.7 Återkrav 

När domen kommer från utsökningsmyndigheten med medellöshetsintyg, överförs ärendet till Uuva 

för återkrav. Genom återkrav bevakar vi hur gäldenärens ekonomiska situation utvecklas och ser till 

att fordran inte preskriberas. När kundens ekonomiska situation förbättras fortsätter vi med frivillig 

indrivning av fordran och indrivning via utsökning. 

1.8 Avtalets giltighet 

Detta avtal gäller tillsvidare från det att uppdragsgivaren godkänt avtalsvillkoren elektroniskt. 

Avtalets uppsägningstid är en (1) månad och gäller båda avtalsparterna. Avtalet ska sägas upp 

skriftligen. Uuva har rätt att, oberoende av uppsägning eller annat avslutande av avtalet, slutföra 

påbörjade uppdrag. 

Uuva har rätt att häva avtalet omedelbart om uppdragsgivaren inte betalar sina förfallna skulder till 

Uuva, försummar eller bryter mot villkoren i detta avtal eller i lag. Härvid har Uuva rätt att fakturera 

uppdragsgivaren för avgifter och arvoden som uppstått fram till tidpunkten för avbrottet. 

Uuva har rätt att kvitta förfallna avgifter och arvoden som fakturerats på basis av avtalet och 

kostnader som indrivningen av dem medfört från kapital som ska betalas till uppdragsgivaren. 

1.9 Force Majeure 

Uuva ansvarar inte för skada som förorsakats av omständighet utanför Uuvas påverkansmöjligheter 

eller vars förhindrande hade förutsatt ekonomiska eller på annat sätt oskäliga åtgärder i förhållande 

till den uppkomna skadan. Uuva ansvarar inte för någon som helst indirekt skada. 

2.0 Tillämplig lag 



 

På detta avtal tillämpas Finlands lag. Eventuella meningsskiljaktigheter gällande avtalets innehåll, 

tolkning och betalningar som grundar sig på avtalet avgörs vid Helsingfors tingsrätt. 


