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2022 

 
AVTALE OM OVERDRAGELSE AV FORDRING 

 
1 PARTER OG BAKGRUNN 

1.1 Denne avtalen («Avtalen») er inngått mellom 

A. Långiver (Investor) («Selger»); og 

B. Intrum Capital AS, Hoffsveien 70B, Postboks 283 Skøyen, 0213 Oslo, 
org.nr. 958 422 830 («Kjøper») 

sammen benevnt «Partene». 

1.2 Som følge av denne Avtalen overdras eierskapet til alle aktuelle fordringer som Selger har 
mot en låntaker og som er inngått via låneauksjon som er lukket på www.kameo.no etter 
31. mai 2022 og som er formidlet av Kameo Norwegian branch («Kameo»). 

 
2 AVTALENS OMFANG 

2.1 «Beregningsdato» er det tidspunktet fordringen blir overdratt til Kjøper. Fordringen blir 
automatisk og uten forutgående varsling overdratt etter Beregningsdatoen. 

2.2 Fra og med den dagen en eller flere av følgende hendelser («Overdragelses hendelse») 
inntrer, overdras Fordringen uten ytterligere tiltak eller bekreftelser mellom Partene: 

(A) låntaker i det aktuelle lånet, uavhengig av transje, i 50 sammenhengende dager har 
misligholdt sin plikt til å betale avdrag, renter eller andre beløp som har forfalt i 
henhold til Låneavtalen; 

(B) en realregistrert sikkerhet som i låneavtalen er krevet stilt for det aktuelle lånet, 
uansett transje, går tapt, herunder men ikke begrenset til at eiendom i henhold til 
dokumentasjon fra uavhengig tredjepart er blitt utsatt for verdiforringelse ut over 50 
% av lånets størrelse (alle transjer medregnet), kausjonist dør eller blir gjenstand for 
hendelser nevnt i E) eller F) nedenfor, med mindre forholdet innen 21 dager etter at 
forholdet inntraff er rettet eller det er stilt slik alternativ sikkerhet som låneavtalen 
krever; 

(C) låntaker erkjenner offentlig eller overfor Kameo at låntaker ikke vil være i stand til å 
betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller over en periode på minst to 
måneder; 

(D) det begjæres oppbud, konkurs, tvangsakkord, gjeldsforhandlinger eller noen 
annen form for gjeldssanering eller gjeldsakkord i låntaker; 

forutsatt at misligholdet ikke innen samme dag er rettet. 

Dagen for overdragelse etter klausul 2.2 over er heretter benevnt 
«Beregningsdatoen». 

2.3 «Overføringsdato» skal være den dato Fordringen flyttes fra Kameos system til Kjøpers 
system. 

2.4 Alle innbetalinger på Fordringen fra og med Beregningsdatoen tilfaller i sin helhet Kjøper.  

2.5 Kjøpet omfatter hele saldo på Fordringen. Prisen på Fordringen er basert på 
hovedstolen. 

2.6 Kjøper overtar avtaler knyttet til enkeltsaker under porteføljen, herunder gjeldsbrev, 
panteretter, avdragsordninger/ lønnstrekk og/eller forlik. 
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3 PRIS OG OPPGJØR 

3.1 Oppgjør av Fordringene skal gjennomføres ihht. oversikt i punkt 3.2. 

3.2 Modell for realregistrerte sikkerheter: (eiendom, båter, fly) 

 

 

 

 

 

 

 
 
Modell for ikke realregistrerte sikkerheter (ENK, personlig garanti, kundefordringer, 
varelager) 

 
Personlig garanti teller som sikkerhet i sikkerhetsgradsvurderingen. 
Garanti teller ikke som forbedret sikkerhet. 
 
Verdsettelse av verdier ikke realregistrert sikkerhet for å vurdere sikkerhetsgrad: 
Personlig garanti innenfor 500 000 kr       80% 
Personlig garanti utover 500 000 kr       25% 
Kundefordringer*         15% 
Varelager*          15% 
Driftstilbehør + Immaterielle rettigheter*      15% 
* Disse kan samlet sett gi maksimalt 30% 

 

3.3 Inndekningsrekkefølgen ved innbetaling etter overdragelse er som følger: 

1) Omkostninger knyttet til innfordring av fordringen, herunder salærer, 
rettsgebyr og andre rettslige omkostninger; 

2) Profit Sharing av hovedstol inkludert påløpte renter frem til kravet er 
overført;  

3) Renter etter overføringen av kravet som tilfaller Intrum Capital AS;  

4) Eventuelle krav Kameo måtte ha mot Låntaker. 

 

 
 Fordeling av innkrevet beløp 

Risikoklasse Pris ved vesentlig 
mislighold 

Selger (Investor)          Kjøper (Intrum C.) 

A 0,5 % 88,00 % 12 % 
B 0,5 % 85,00 % 15 % 
C 0,5 % 80,00 % 20 % 
D 0,5 % 75,00 % 25 % 

E 0,5 % 75,00 % 25 % 

 
 Fordeling av innkrevet beløp 

Sikkerhetsgrad Pris ved vesentlig 
mislighold 

Selger (Investor)          Kjøper (Intrum C.) 

81 – 120% 0,5 % 88,00 % 12 % 
31 – 80% 0,5 % 80,00 % 20 % 
0 – 30% 0,5 % 70,00 % 30 % 
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3.4 Kjøper bærer all kostnadsrisiko etter at eiendomsretten til fordringen blir overført
til Kjøper.

3.5 Oppgjør ihht. Avtalen utbetales etterskuddsvis månedlig til Kameos bankkonto nr.
1503.94.14721 i DNB, med frigjørende virkning for Kjøper. Beløpet vil
umiddelbart distribueres videre til Selger.

3.6 Selger kan ikke gjøre gjeldende tap som måtte oppstå etter at Intrum Capital har
betalt til Kameos konto for innbetaling, i henhold til den til enhver tid gjeldende 
betalingsavtale.

4 SELGERS ANSVAR

4.1 Kameo  oversender  all  nødvendig  informasjon vedrørende  sakene  i Kjøpers format og gjør
tilgjengelig de relevante originaldokumenter for Kjøper.

4.2 Selger godtar at all informasjon Kameo har mottatt fra Selger kan deles med Kjøper.

4.3 Selger skal undertegne  transporterklæring som Kameo oppbevarer frem  til vilkårene  for
transporten  er  oppfylt.  Når  vilkårene  for  transporten  er  oppfylt  vil  transporterklæringen  bli
overført til Kjøper.

5 KJØPERS ANSVAR

5.6 Kjøper trer fra Overføringsdato inn i løpende innfordringsprosedyrer knyttet til de fordringer
som overdras som følge av Avtalen.

5.7 Kjøper forplikter seg til å utføre inkassoarbeidet i overensstemmelse med god inkassoskikk
og  innenfor  inkassolovens (lov  om  inkassovirksomhet  og  annen  inndriving  av  forfalte
pengekrav av 13.5.1988 nr. 26) bestemmelser for øvrig.

5.8 Kjøper har ansvar for å inneha enhver offentlig tillatelse som måtte være påkrevet for å kjøpe,
eie og inndrive fordringene.

5.9 Kjøper  forplikter  seg  til,  i  den  grad  det  er  mulig, å  underrette  låntaker  om  overtagelse  av
kravet.

5.6 Kjøper kan ikke gjøre gjeldende noen form for reklamasjonskrav når det gjelder låntakers
betalingsevne og/eller vilje.

5.7 Kjøper dekker kostnader knyttet til overføring og innkonvertering av sakene.

5.8 Kjøper kan ikke gjøres ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av feil eller forhold
ved Kameos systemer og webportal.

5.9 Kjøper kan ikke gjøres ansvarlig for tap i forbindelse med at Fordringen urettmessig blir overført
til Kjøper.

5.10 Kjøper kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap som skulle oppstå som følge av at Kameo
går konkurs eller melder oppbud.

6 GENERELT

6.1 Oppstår  tvist  om  forståelsen  eller  gjennomføringen  av  denne  avtalen  skal  denne
avgjøres etter norsk rett.

6.2 Verneting er Oslo tingrett.

Denne Avtalen er inngått av begge Parter gjennom Selgers digitale signering (klikk-aksept) på
Kameos plattform. Signaturlogg føres av Kameo Norwegian Branch. 



Vedlegg 1 til avtale om overdragelse av fordring 

 

Format for 

TRANSPORTERKLÆRING 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Det bekreftes herved at selger «Navn», f.nr/orgnr. «nummer», har, på visse betingelser, solgt sin 

fordring  mot skyldner «Navn» stor «valuta/beløp» i henhold til avtale om kjøp av fordringerdatert 

[dato], tilkjøper Intrum Capital AS, org.nr. 958 422 830.

Denne transporterklæringen oppbevares av Kameo Norwegian Branch frem til de suspensive vilkårene 
for transporten er oppfylt, jf. avtale mellom Kameo Norwegian Branch og IntrumCapital AS datert

«dato».

At Intrum Capital AS har fått tilgang til dette dokumentet sammen med skriftlig melding fraKameo 
Norwegian Branch om at en Overdragelseshendelse har inntrådt, dokumenterer den ubetingede

overføringen av eiendomsretten til ovennevnte fordring fra selger til IntrumCapital AS.

Etter at denne transporterklæringen er levert som beskrevet over til Intrum Capital AS, kanskyldnerens 
betaling av den overdratte fordringen kun skje, med befriende virkning, når betalingen gjøres til:

 

 

 

 

 

 

Intrum Capital AS

Postboks 283, Skøyen

0213 Oslo

Kto.nr: 1644.31.34542

Dette dokumentet er signert digitalt av Selger og loggført i Kameos 
systemer.
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