Returner skjemaet til:
Statens innkrevingssentral
Postboks 455
8601 Mo i Rana

KREVE INN ERSTATNING / SAKSOMKOSTNINGER
(i sivile saker)
Statens innkrevingssentral (SI) kan kreve inn erstatning/saksomkostninger for
deg. Fyll ut skjemaet og legg ved dokumentasjon som du sender inn til oss.

Vi krever kun inn erstatningskrav i sivile saker der du har blitt utsatt for fysisk vold eller psykisk
vold. Vi krever ikke inn sivile krav som er forårsaket av svindel, tyveri, skade på ting og gjenstander
etc. Du kan kontakte den lokale namsmannen eller et privat inkassomfirma for å få hjelp til å kreve
inn disse kravene.

Jeg vil at SI skal kreve inn følgende krav for meg:
Erstatningskrav
Saksomkostninger

Kravet er i dag på kr.:
Kravet er i dag på kr.:

Du må legge ved kopi av hele dommen. Du må også legge ved en bekreftelse fra tingretten/domstolen på at
dommen er rettskraftig (gyldig).

Opplysninger om den som skal betale til deg
(Fyll ut de opplysningene du vet. Er det flere som skal betale til deg, må du fylle ut ett skjema per betaler)
Navn:
Fødselsdato/personnr:
Sist kjente adresse:
Postnummer
Sted:
Bokommune:

Opplysninger om deg som skal motta pengene
Navn:
Fødselsdato/personnr:
Tlf.nummer:
Sist kjente adresse:

Postnummer:
Sted:
Bokommune:
Vi trenger kontonummeret ditt for å betale ut pengene
Kontonummer:

Har du allerede fått utbetalt noe av kravet?
Har du fått utbetalt hele eller deler av kravet fra den
som er pliktig å betale eller fra andre? (sett kryss)

Ja

Nei

Hvor mye har du fått? kr
Når fikk du pengene?
Hvem har du fått pengene fra (Navn og adresse)?

Egen forsikring Er skaden helt eller delvis dekket av din egen
forsikring? (sett kryss)

Ja

Forsikringsselskapets navn:
Skadenummer:
Hvor mye har du fått utbetalt? kr
Hvor stor egenandel har du betalt? Kr

Den betalingspliktiges forsikring Er skaden helt eller delvis dekket av den
betalingspliktiges forsikring? (sett kryss)
Forsikringsselskapets navn:
Skadenummer:
Hvor mye har du fått utbetalt? kr
Hvor stor egenandel har du betalt? kr

Ja

Nei

Voldsoffererstatning
Har du søkt, eller skal du søke, om
voldsoffererstatning? (sett kryss)
(se informasjon om voldsoffererstatning i
vedlegget)

Ja

Nei

Hvis ja, når sendte du denne søknaden (dato og år)?

Har du forsøkt å kreve inn kravet selv?
Da må du legge ved papirer på dette til oss. Du må også legge ved evt. brev du har fått fra den som skal
betale erstatning til deg. Dette er viktig fordi det kan ha gitt deg en ny foreldelsesfrist på kravet, som gjør at
kravet fortsatt kan kreves inn.

Sted/dato

Underskrift

_________________________

__________________________

(Din underskrift gir SI fullmakt til å kreve inn erstatning og saksomkostningene i denne sivile saken)

Informasjon om erstatning/saksomkostninger i sivile saker
Har du blitt skadet som følge av en straffbar handling?
Dersom du har blitt skadet på grunn av en straffbar handling, kan du søke om å få erstatning fra staten
(voldsoffererstatning). Da må du kontakte Kontoret for voldsoffererstatning:
Kontoret for voldsoffererstatning,
Postboks 253,
9951 Vardø
Nettsider: www.voldsoffererstatning.no, e-post:
post@voldsoffererstatning.no
Telefon: 78 98 95 00, Telefaks: 78 98 95 10

Vil du at SI skal kreve inn erstatningen/saksomkostningen?
Statens innkrevingssentral (SI) kan hjelpe til med å kreve inn erstatninger/saksomkostninger på grunn av
en straffbar handling som krenker liv, helse eller frihet. Det følger av SI-loven § 1, jf. SI-forskriften § 1, at SI
skal kreve inn erstatning/saksomkostninger for deg hvis du ønsker det. Vi krever inn kravene uten at det
koster deg noe.
Hvis vi skal kreve inn kravene for deg, trenger vi din fullmakt. Du må fylle ut og skrive under på
svarbrevet som ligger ved. Det utfylte svarbrevet gir oss den fullmakten vi trenger. For at du skal få
pengene når SI mottar dem, må du fylle ut feltet for kontonummer.
SI kan ikke betale ut beløpene på forskudd. Hvis vi mottar innbetalinger, vil vi overføre dem til kontoen
din. Du må selv kontakte oss hvis du har behov for å vite hva som skjer i saken din. Vi har dessverre ikke
mulighet til å sende deg informasjon underveis.

Hvordan krever SI inn erstatningen/saksomkostningen?
Når SI er ansvarlig for å kreve inn beløpet, betyr det at vi vil opptre som fullmektig i saken. Da styrer vi
innkrevingen slik at den blir mest hensiktsmessig. Dette kan for eksempel bety at vi inngår avdragsavtaler,
dersom du ikke skriver til oss at du ikke ønsker dette. Det kan også bety at vi tvangsinnkrever pengene.
Fullmakten gir ikke SI adgang til å ettergi kravet.

Hva skjer når den betalingspliktige bor i utlandet?
Den betalingspliktige kan inngå avdragsavtaler med oss selv om personen bor i utlandet.
Dersom den betalingspliktige ikke betaler kravet frivillig, har vi begrensede muligheter til å tvangsinnkreve
kravet hvis personen ikke har inntekt eller eiendeler i Norge. Vi må kreve inn i land utenom Sverige, Island
og Finland ved hjelp av et inkassobyrå. Dette er dyrt; alle kostnadene i forbindelse med innkrevingen må
trekkes fra innbetalingene før vi utbetaler til deg. Derfor vurderer vi i hver sak om det er hensiktsmessig å
sende krav over til inkasso.

