Leiðbeiningar fyrir
Skilvís - innheimtuþjónustu
Við bjóðum
leiðbeiningar

Innheimta > Skrá kröfur
» Viðskiptavinur skráir sig inn í Fyrirtækjabankann
með notendaheiti og lykilorði

		

Innheimta  Skrá kröfur

» Dragið bendilinn yfir spurningamerkið til að sjá
nánari leiðbeiningar.

»
»
»
»

Veljið nafn Kröfuhafa úr fellilista undir Auðkenni
Sláið inn í reitina þær upplýsingar sem þurfa að koma fram á kröfunni.
Fylla þarf út í alla reiti sem eru stjörnumerktir.
Ef bæta þarf við annarri lýsingu er hægt að smella á + táknið á síðunni og þá birtast
fleiri reitir til að fylla inn í.

» Veljið gjalddaga með því að slá inn dagsetninguna, eða smella á dagatalstáknið
til hliðar í reitnum.

» Niðurfellingardagur er að fjórum árum liðnum, hægt er að velja styttri líftíma fyrir kröfuna.
» Hakið í litla reitinn til að dagsetningar og ítarupplýsingar um kröfu geymist á milli krafna sem
bætt er í kröfulista.

Meiri upplýsingar:
» Smellið á rána Meiri upplýsingar til að opna síðu með fleiri skráningarmöguleikum.

» Hafið í huga að allir reitir hér að neðan eru valkvæðir.
Ekki þarf að fylla út í þessa reiti nema breyta eigi innheimtuskilmálum kröfunnar.

» Fyllið út í reitina upplýsingar um kostnað vegna innheimtu og milliinnheimtu.
» Veljið fjölda daga frá því að krafa fellur á eindaga og þangað til innheimtuaðgerðir hefjast.
» Veljið úr felliglugganum hvernig vanskilagjaldi skal háttað
		

− ekkert er valið ef ekki á að innheimta vanskilagjöld

		

− veljið eftir gjalddaga og upphæð eða

		

− eftir eindaga og upphæð

» Afsláttur
- Fyrirtæki geta veitt afslátt af kröfu ef hún er greidd innan ákveðins tíma
- Hægt er að veita tvennskonar afslætti
- Hægt er að velja viðmiðunarafslátt úr felliglugganum

» Önnur gjöld
- Bankinn innheimtir gjald vegna útlagðs kostnaðar
- Innheimt er gjald fyrir útskrift seðils og pappírslausa kröfu skv. verðskrá Íslandsbanka
- Kröfuhafi velur hvort hann vill innheimta þennan kostnað hjá viðskiptavini sínum

» Dráttarvextir
- Ef ekkert er valið þá gildir vaxtaprósenta Seðlabankans
- Ekki er hægt að velja hærri dráttarvexti en vexti Seðlabankans
- Veljið úr felligluggunum viðmiðunina sem reikna á dráttarvextina út frá

» Annað
- Veljið úr felliglugga ef greiða má inn á kröfu
- Hakið í reitinn ef greiða á gjalddaga í réttri röð

» Gengisupplýsingar
- Gildir bara þegar innheimt er í erlendri mynt
- Veljið rétta mynt
- Veljið réttan gengisbanka
- Veljið gengistegund

- Smellið á Bæta kröfu í kröfuskrá þegar búið er að fylla út í öll þau
svæði sem ætlunin er að fylla út í
- Hægt er að safna í kröfuskrána og geyma hana þótt farið sé út úr
Fyrirtækjabankanum
- Þegar búið er að setja allar kröfur inn í kröfuskrána sem eiga að
vera þar þá er kröfuskráin vistuð

» Bæta kröfu í kröfuskrá
- Skoðið kröfuskrána. Lítil tákn eru í reitunum Breyta og Eyða
- Smellið á Breyta táknið ef innheimtukrafan þarfnast leiðréttingar
- Smellið á Eyða táknið ef eyða skal innheimtukröfu
- Gefið skránni gott og lýsandi nafn
- Smellið að lokum á Vista og bóka kröfuskrá. Þá fer skráin af stað til greiðanda.

- Þessi skilaboð birtast til staðfestingar á því að skráin er farin af stað í ferli í gegn um bankakerfið.

Innheimta > Yfirlit krafna
» Veljið nafn Kröfuhafa úr fellilista undir Auðkenni

» Leit að kröfu:

» Leitið að kröfum eftir nokkrum leiðum
- Velja tegund krafna úr felliglugganum
- Leita eftir kröfunúmeri
- Leita eftir kennitölu eða nafni greiðanda
- Leita eftir stofndegi
- Veljið á milli þess að sækja lista yfir einstök tímabil: Í dag, Í gær, viku, mánuði,
6 mánuði eða allt almanaksárið.
- Veljið ákveðna dagsetningu með því að smella á dagatalið sem er við hliðina á
dagsetningarreitunum.

» Yfirlit krafna:

» Skoðið kröfuskrána
- Táknin í reitunum til hægri á myndinni gefa til kynna stöðu kröfunnar hjá greiðanda.
- Hér eru báðar kröfurnar greiddar eins og sést á græna tákninu.
- Breytið kröfunni ef forsendur hafa breyst eða fellið þær niður.
- Smellið svo á Hætta við eða Breyta kröfu eftir því hvort á að gera.

- Smellið á litla táknið fyrir framan Dálkar fremst í línunni og þá birtast fleiri dálkar
- Hakið í þá reiti sem eiga að vera sýnilegir í yfirlitinu
- Prentið skrána út, takið hana út í Excel eða á XML formi

Skilvís – innheimtuþjónusta Íslandsbanka
- Skilvirk innheimta sparar tíma og peninga
- Mismunandi innheimtuferlar
- Rafrænt ferli alla leið
- Vanskilakröfur sendar rafrænt til innheimtufyrirtækis
- Milliinnheimtufyrirtæki geta skilað innheimtufé beint
inn á reikning viðskiptavinarins.
- Greiðslustaða í rauntíma í Fyrirtækjabankanum

Íslandsbanki
Kirkjusandi
155 Reykjavík
Sími 440 4000

