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GJALDSKIPANIN (GS) STYRKIR SAMBANDIÐ MILLUM TEG OG TÍNAR KUNDAR 

GS er eisini til virkir, ið hava tættan og regluligan samhandil við sínar vinnukundar. Við at brúka GS, verða 
keyp hjá kundum tínum sjálvvirkandi trekt av teirra kontu og flutt til tín. Einasta kravið er, at kundin hevur 
góðtikið hetta. 
 
Gjaldstreytirnar kanst tú framhaldandi avtala við hvønn kunda sær. Við GS kanst tú innkrevja tín ágóða við 
sera stuttari gjaldsfreist. 
 
Í seinasta lagi 5 avgreiðsludagar frá tí kundin skal trekkjast sjálvvirkandi, skal tú upplýsa Elektron um upp-
hædd, gjaldsdag og fráboðan um hvat gjaldast skal fyri. Um kundin skal hava eina kreditnotu, kanst tú eisini 
brúka GS. Í hesum førinum verður upphæddin útgoldin til kundans kontu. 

TÚ FÆRT FLEIRI FYRIMUNIR AV AT BRÚKA GJALDSKIPANINA 

Gjalding til tíðina og færri tap 
Gjaldingarnar fara fram sjálvvirkandi, og tí verður altíð goldið til tíðina. Tað gevur størri trygd fyri gjalding og 
færri tap uppá kundarnar. Tú skalt brúka minni tíð og orku uppá at senda rykkjarar, og tú fært eina munandi 
betri likviditetsstýring. 

Tú fært størri yvirlit og munadyggari umsiting 

Jú fleiri kundar melda seg til GS, jú færri manuellar inn- og útgjaldingar vilja verða. Tú skal brúka minni tíð 
uppá bókingar, tí GS er samanrunnið við tína bókhaldsskipan, og tí fært tú eina lættari og munadyggari um-
siting. 

Kundar tínir verða nøgdari 

Tað er lættari fyri bæði teg og kundar tínar, tí gjaldingin fer fram sjálvvirkandi. Kundar tínir sleppa undan 
ómakinum at gjalda rokningar. Royndir vísa, at sjálvvirkandi gjaldingar geva longri kundalivitíð og harvið fleiri 
loyalar kundar. 

GJALDSKIPANIN ER EISINI EIN STÓRUR FYRIMUNUR FYRI TÍNAR KUNDAR  

Alt fleiri virkir senda rokningar sínar gjøgnum GS, tí fyrimunirnir eru at fáa eyga á: 

 Tað er munandi lættari, og yvirlitið verður varðveitt. Kundarnir sleppa undan at brúka tíð uppá at 
gjalda rokningarnar sjálvir. Teir skulu ikki gjalda inngjaldskort, útskriva kekkar ella flyta pengar gjøgn-
um Netbankan 

 Kundarnir fáa lættari umsiting og varðveita yvirlitið við teimum upplýsingum, ið verða sendar áðrenn 
rokningin verður goldin sjálvvirkandi. Kundarnir spara harvið tíð, ið teir ístaðin kunnu brúka uppá sítt 
kjarnuvirksemi 

 Kundarnir hava framhaldandi ávirkan á sjálva gjaldingina. Í seinasta lagi kl. 12.00 dagin fyri gjalds-
dagin, kann kundin avvísa gjaldingina á www.rokningadepilin.fo, og tveir avgreiðsludagar eftir at 
rokningin er goldin, ber til at afturflyta gjaldingina í peningastovninum. Í hesum førinum verður 
upphæddin flutt aftur av tíni kontu til kundans kontu 

Rokningin verður altíð goldin til tíðina - hvørki ov tíðliga ella ov seint  

Tá nógv er at gera ella tá feria er kann henda, at rokningar ikki verða goldnar til tíðina. Við GS kunnu kund-
arnir umganga hetta, tí veitingar verða ikki steðgaðar, og kundarnir sleppa undan rykkjarakostnaði og eyka 
rentum. Harafturat verða pengarnir standandi á kontu kundans til síðsta rættstundis gjaldsdag, og fáa tí 
størst møguligan rentufyrimun. 
 
SAMANFATAÐIR FYRIMUNIR 

 Kundarnir gjalda til tíðina 

 Færri rykkjarar 

 Skjót kunning um avvístar gjaldingar 

 Gjaldingar frá degi til dags 

 Lættari umsiting 

 Møguleiki fyri útgjaldingum 

 Gjaldsdagurin kann verða 90 dagar fram í tíðina 

http://www.rokningadepilin.fo/

