
 
 

 

 

 

 

 
 

Indberetning til RKI-registret 
Regler for forsikringsselskaber, penge-og realkreditinstitutter 

 

Indberetningsreglerne for forsikringsselskaber og penge- og realkreditinstitutter er fastlagt af Finanstilsynet og godkendt af 

Datatilsynet, og er specielle i forhold til andre virksomheder. 

Husk, at det skyldige beløb altid skal være på over 1.000 DKK på indberetnings-tidspunktet, og du skal altid oplyse 

fordringsdatoen ved indberetningen. 

 

Grundlag for videregivelse Særlige forhold Fordringsdato 
 

Betalingspåkrav med påtegning Skyldner må ikke have anmodet 

fogedretten om genoptagelse. 

Fordringsdatoen er den dato, hvor 

fogedretten har givet betalings-

påkravet påtegning med virkning som 

dom. 

Dom Dommen må ikke være anket. Hvis skyldner 

har gjort indsigelse inden dommen, kan 

du først indberette, når betalingsfristen på 

dommen er udløbet. 

Fordringsdatoen er datoen for selve 

domsafsigelsen, også selvom sagen 

efterfølgende har været i fogedretten. 

Fogedsag - tilførsel til fogedrets-protokol Gælder kun sager, som er fremlagt og 

opgjort i fogedretten. 

BEMÆRK! Hvis skyldner har gjort 

indsigelse, må du først indberette sagen, 

når den er færdigbehandlet i fogedretten. 

Fordringsdatoen er den dato, hvor 

der første gang er sket en tilførsel til 

fogedretsprotokollen, og det skyldige beløb 

er blevet opgjort i fogedretten. 

Fogedsag - afsluttet Gælder kun sager, der er færdigbehandlet i 

fogedretten. 

Fordringsdatoen er den dato, hvor 

fogedsagen blev afsluttet i fogedretten. 

Fogedsag - afvist på grund af insolvens i Fogedretten har afvist din sag, fordi Fordringsdatoen er den dato, hvor 

anden sag skyldner har afgivet insolvenserklæring i fogedretten første gang har afvist sagen på 

 en anden sag. grund af insolvenserklæring. 

 BEMÆRK! Skyldner må ikke have gjort  

 indsigelse.  

Fogedsag - afvist på grund af indledt 

gældssanering 

Fogedretten har afvist sagen, fordi skyldner 

har indledt gældssanering. 

BEMÆRK! Skyldner må ikke have gjort 

indsigelse. 

Fordringsdatoen er den dato, hvor 

fogedretten har afvist sagen, fordi skyldner 

har indledt gældssanering. 

Indenretligt forlig Indberetning kan ske, når forliget er 

indført i retsprotokollen, eller når offentligt 

retsmøde er afholdt. 

Fordringsdatoen er den dato, hvor 

retsforliget er indgået. 

Konkurs afsluttet Fordringen skal indgå i bomassen, og 

konkursen skal være stadfæstet og dermed 

afsluttet. 

BEMÆRK! Er konkursen afsluttet i henhold 

til §143, stk. 1, kan du ikke indberette 

sagen, før du har et andet grundlag for 

indberetning (f.eks. dom eller fogedsag). 

Fordringsdatoen er den dato, hvor 

konkursboet er afsluttet. 

Værd at vide 



   

Grundlag for videregivelse Særlige forhold Fordringsdato 
 

Tvangsauktion Gælder kun i sager, hvor du ikke er 

rekvirent, og fordringen er opgjort og 

indført i auktionsbogen. 

Fordringsdatoen er den dato, hvor 

auktionen blev afholdt. 

Udlæg i fast ejendom Gælder i sager, hvor du er rekvirent i 

forbindelse med tvangsauktionen. 

BEMÆRK! I sager med kautionister er 

kautionisten ikke omfattet af udlægget. Du 

må derfor ikke indberette en kautionist, 

medmindre du har et separat grundlag for 

indberetning (f.eks. dom eller fogedsag). 

Fordringsdatoen er den dato, hvor der er 

foretaget udlæg. 

 
 

Gældssanering: Har skyldner fået gældssanering, må du ikke indberette, efter at kendelsen er afsagt, 

medmindre du efter gældssaneringen har fået ny dokumentation for restkravet, som 
skal være større end 1.000 DKK. 

 

Dødsboer: Du må ikke indberette personer, der er afgået ved døden. 
 

Online-indberetning: Hvis du vil sende dine indberetninger og ændringer via vores online-system, skal du 
kontakte Kundeservice på telefon 87 46 57 00. 

5 års slettefristen: En fordring kan maksimalt stå registreret i 5 år, også selvom dine krav består længere. 5 
års slettefristen bliver regnet fra fordringsdatoen. 

Fødselsdato: Fødselsdatoen er et vigtigt søgekriterie i RKI-registret, så indberet altid denne. Jo 

oftere din indberetning bliver set af andre, jo større er chancen for, at skyldner betaler 
dig. 

 

 
 
 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Experians DataService på 

telefon 87 46 59 59 eller sende en e-mail til dataservicerki@experian.com 
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