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ANSÖKAN
om betalningsföreläggande
om betalningsföreläggande och vanlig handräckning

Datum

Kronofogdemyndigheten, BF-enheten i

Sökande
Namn

Org-/Personnr

Telefonnr dagtid
Postgiro nr

Adress

Ansökan avser flera sökanden. Bilaga nr

Ombud
Namn
Adress

Referensnr

Postgiro nr

L

Telefonnr

Namn
Fullständig adress

Telefonnr arbete

Telefonnr bostad

Yrke

EX
EM

Särskilda upplysningar (alternativa adresser m. m.)

Org-/Personnr

PE

Svarande

Ansökan avser flera svaranden. Bilaga nr

Delgivning

Sökanden hemställer att enligt 2 § andra stycket delgivningslagen själv få ombesörja delgivning av handlingarna i målet då detta kan ske utan olägenhet.
Partsdelgivning ombesörjs av egen personal.

Verkställighet/Utmätning
Utmätning yrkas, varvid

begränsad

fullständig

tillgångsundersökning begärs.

Utmätning begärs även av fast egendom om sådan finns.
Utmätning begärs inte.

Avhysning
Avhysning begärs.
Avhysning begärs inte.

Övrigt av värde för verkställigheten
(Svarandens arbetsgivare, ev bankförbindelser, egendom anvisad till utmätning m. m.)

Ansökan om betalningsföreläggande. Framtaget av Itkett AB 2012-01-01. Eftertryck förbjuds.

Sign

Sign
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Fordran
Yrkat kapital, kr

Upplupen ränta till ansökningsdagen, kr

Uppgifter om fordran
Kapitalfordran avser underlåtna hyresbetalningar enligt följande.
Månad/kvartal

Förfallodag

Hyra

Månad/kvartal

Förfallodag

Hyra

Ränta
Ränta yrkas på kapitalbeloppet från respektive belopps förfallodag till dess betalning sker med referensränta + 8 procentenheter enligt 3 och 6 §§ räntelagen.

Vanlig handräckning
Svaranden som hyr en
i fastigheten

bostadslägenhet

lokal

har underlåtit att betala hyran för angiven tid. Svaranden har dröjt med betalning av hyra mer än
en vecka (bostadslägenhet)

två vardagar (lokal)

efter förfallodagen.

Svaranden har den

PE

Det som ligger svaranden till last är inte av ringa betydelse. Hyresrätten är därmed förverkad.

L

med adress

delgetts uppsägning med underrättelse enligt 44 § hyreslagen.

Kopia med bevis om delgivning bifogas.
Underrättelse enligt 44 § hyreslagen bifogas
Meddelande enligt 44 § hyreslagen

har översänts med ESS REK BREV den

Kopia av meddelande och rek-kvitto bifogas.

till socialnämnden.

EX
EM

Restförd hyra har inte betalats inom tre veckor från det att svaranden fått del av uppsägningshandlingen med underrättelse och från dagen för meddelande till
socialnämnden (bostadslägenhet).
Restförd hyra har inte betalats inom två veckor från det att svaranden fått del av uppsägningshandlingen med underrättelse (lokal).
På grund av det anförda yrkas förpliktande för svaranden att omedelbart avflytta från lägenheten vid påföljd att svaranden annars kan bli avhyst på egen
bekostnad.
Om restförd hyra inte betalats inom tre veckor från det att svaranden fått del av denna ansökan yrkar sökanden förpliktande för svaranden att omedelbart
avflytta från lägenheten vid påföljd att svaranden annars kan bli avhyst på egen bekostnad (bostadslägenhet).
Om restförd hyra inte betalats inom två veckor från det att svaranden fått del av denna ansökan yrkar sökanden förpliktande för svaranden att omedelbart
avflytta från lägenheten vid påföljd att svaranden annars kan bli avhyst på egen bekostnad (lokal).

Kostnader

Yrkade kostnader i målet

Yrkade inkassokostnader

Ansökningsavgift

kr

Betalningspåminnelse

Eget arbete/ombuds arvode

kr

Kravbrev enl 5 § inkassolagen sänt den

Registreringsbevis

kr

Amorteringsplan

kr

Övriga kostnader se bilaga nr

Summa kostnader i målet

kr

Sökanden yrkar dessutom ersättning för kommande delgivningskostnader i målet.

Ansökningsavgift
kr

bifogas

betalas till kronofogdemyndighetens postgiro nr

Underskrift
Ort och datum
Sökandens eller ombudets underskrift

Namnförtydligande
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kr

kr
Summa inkassokostnader

kr

