
Palvelukuvaus - Pikaperintä

1. Toimeksiannon antaminen

Toimeksianto voidaan tehdä Onecapital -verkkosivuston kautta pikaperintälomakkeella. 
Vaihtoehtoisesti pikaperintätoimeksianto voidaan myös tehdä sähköpostilla osoitteeseen 
myynti@onecapital.fi, faksilla numeroon 02-6510 0651 tai postitse osoitteeseen Onecapital 
Oy, Ruukinkatu 2, 20540 TURKU.

Toimeksiantajan on hyväksyttävä Onecapital-verkkosivuilta löytyvät sopimusehdot sekä 
toimeksiantajan tulee vakuuttaa, että saatava on riidaton, erääntynyt ja siitä on lähetetty 
vähintään yksi maksumuistus. Saatavan tulee myös perustua sopimukseen ja toimeksiantajan 
on vakuutettava, ettei saatavaa ole annettu toisen perintätoimiston perittäväksi 
samanaikaisesti.

2. Toimeksiannon käsittely

Onecapital ottaa toimeksiannon käsittelyynsä tavallisesti seuraavan arkipäivän aikana siitä, 
kun toimeksianto on vastaanotettu. Toimeksianto käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, 
niin velallisen kuin toimeksiantajan tietojen osalta.

Toimeksiantoon liittyvät varat tilittyvät aina Onecapitalin erilliselle asiakasvaratilille, josta varat 
tilitetään toimeksiantajalle pääsääntöisesti seuraavana pankkipäivänä suorituksesta.

3. Perintäprosessi vapaaehtoisessa perinnässä

Onecapital noudattaa perinnässään hyvää perintätapaa ja perinnästä aiheutuneet kulut ensi 
sijaisesti velalliselta.

3.1. Kirjeperintä

Onecapital aloittaa perintäprosessin lähettämällä velalliselle kirjallisen maksuvaatimuksen 
toimeksiantajan ilmoittamaan postiosoitteeseen.

3.2. Trattaperintä (ei käytetä kuluttajaperinnässä)

Trattaperintää voidaan käyttää liikesaatavien perinnässä. Trattaperinnässä velalliselle 
lähetetään julkisuusuhkainen maksukehotus, jolla velallista kehoitetaan maksamaan velka 
kuluineen ja korkoineen eräpäivään mennessä tai velalliselle aiheutuu maksuhäiriömerkintä. 
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Tratta voidaan julkaista myös julkisena, jolloin tieto tratasta julkaistaan kaupallisissa lehdissä.

3.3. Puhelinperintä

Puhelinperintä tehostaa merkittävästi perintäprosessia. Mikäli kirje- tai trattaperintä eivät tuota 
tulosta, olemme henkilökohtaisesti yhteydessä velalliseen ja neuvottelemme maksusta.

3.4. Oikeudellinen perintä

Mikäli vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, voidaan siirtyä oikeudelliseen perintään. Ennen 
oikeudellista perintää Onecapital tekee haasteharkinnan, jossa määritellään onko velkaa 
järkevää viedä käräjäoikeuteen ja antaa toimeksiantajalle suosituksen toimenpiteistä.

Mikäli oikeudellinen perintä katsotaan järkeväksi, tekee Onecapital velasta haastehakemuksen 
ja tuomion tultua voidaan ulosottotoimet aloittaa velallista kohtaan.

4. Perintäkulujen ALV-osuudet

Perintäkulujen ALV-osuudet laskutetaan toimeksiantajalta. ALV-osuus on läpikulkuerä, jonka 
ALV-verovelvollinen toimeksiantaja voi vähentää omassa verotuksessaan. 

5. Asiakaspalvelu

Onecapitalin asiakaspalvelu on avoinna toimeksiantajille ja velallisille pankkipäivinä kello 9-17. 
Onecapital tiedottaa perinnän edistymisestä toimeksiantajaa tarvittaessa perintäprosessin 
aikana.
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