
Opkrævning hos kunder i Europa
– via SEPA Direct Debit 

Hvad er SEPA Direct Debit?
Har din virksomhed tæt og regelmæssig samhandel med pri-
vat- og/eller erhvervskunder og fakturerer i euro, kan du nu 
opkræve til godehavende fra dag til dag, på samme måde og 
i ét system – uanset hvor i EU dine kunder er. 

Hvordan fungerer det?
Når du benytter SEPA Direct Debit, bliver dine kunders køb 
automatisk trukket fra deres bankkonto og overført til den 
konto, du ønsker. Det kræver kun, at du har kundens accept 
på en betalingsaftale. 

Hvilke fordele opnår du ved at opkræve dine kunder via 
SEPA Direct Debit?

Ensartet opkrævning i ét system til kunder i flere lande
Kunder, som du opkræver i euro, kan du opkræve billigt og til 
samme pris i hele EU. 

Betaling til tiden
Når du opkræver via SEPA Direct Debit, betaler kunderne til 
tiden. Det betyder bedre likviditet, færre rykkere og færre tab 
på dine kunder.

Større overblik samt lettere og mere effektiv administration
Jo flere kunder, du opkræver via SEPA Direct Debit, jo færre 
manuelle betalinger og rutiner vil der være. SEPA Direct Debit 
kan integreres med dit økonomisystem. 

Større kundetilfredshed
Det er nemmere for dine kunder, når betalingen sker automa-
tisk. De slipper for besværet med at betale regninger. I mange 
EU-lande er det i øvrigt kutyme, at kreditor opkræver tilgode-
havende hos kunder.

På kortet kan du se, hvor det er mest oplagt at benytte SEPA 
Direct Debit.

Har du spørgsmål til SEPA Direct, så kontakt din rådgiver.
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