> Manažment pohľadávok

Creditreform Inkaso
Efektívne riešenie pre Vaše pohľadávky

Špecialisti na inkaso istia Vašu likviditu
Efektívny manažment pohľadávok je garantom Vašej likvidity! S pomocou inkasného oddelenia spoločnosti
Creditreform sa s istotou dostanete ku svojím peniazom! K externej správe nám môžete postúpiť celé portfólio Vašich
pohľadávok alebo nám zveríte len jednotlivých neplatičov. Creditreform je kompetentný a kvalifikovaný partner pre
inkaso pohľadávok nielen v Slovenskej republike, ale tiež kdekoľvek v zahraničí.

Oblasti využitia
Pohľadávky vymáhame mimosúdne, súdne aj vrátane
exekúcií voči dlžníkom po celom svete. Pohľadávka
postúpená k inkasu musí byť po splatnosti a nemala by
byť sporná.
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• Volíme efektívne koncepcie a kombinácie
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Čo Vám prináša externá správa pohľadávok?
• Prioritou a hlavným cieľom je uprednostnenie
mimosúdneho
spôsobu
vymáhania
Vašich
pohľadávok, ktorý je z hľadiska nákladov výhodnejší
a zachováva korektný vzťah so zákazníkom.
• Služby sú vykonávané vyškolenými a skúsenými
špecialistami.
• Pred zavedením nákladných opatrení vždy urobíme
vyhodnotenie
hospodárnosti
vynaložených
nákladov.
• Postup vymáhania je možné priebežne sledovať.
Podľa dohody sú zákazníkovi posielané informácie o
aktuálnom stave jeho pohľadávok.
• Využívame rozsiahle znalosti a mnohoročné
skúsenosti v komunikácii s dlžníkmi.
• Pre voľbu adekvátnych inkasných postupov
využívame informácie o bonite spoločnosti.
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inkasa a pre voľbu
inkasnej stratégie

Inkaso
Creditreform

Hospodárske
informácie
Creditreform

Skúsenosti z inkasa sa
premietajú do hodnotenia
bonity dlžníkov

Creditreform Inkaso
Rozsiahla znalosť situácie vo všetkých odvetviach

Vaša cesta k vyššej likvidite
Mimosúdne inkaso
Zaistíme za Vás celý proces vymáhania – písomnou,
telefonickou prípadne osobnou formou; vybavíme
úhradu pohľadávky alebo zabezpečíme dohody o
splátkach. V priebehu celého procesu zohľadňujeme
informácie o solventnosti subjektu.
Postupy súdneho vymáhania
Vedľa mimosúdnych postupov vymáhania teda v prípade,
že nie je pohľadávka zo strany dlžníka vyrovnaná,
zaistíme vykonateľné rozhodnutie. Pokiaľ je pohľadávka
sporná,
sprostredkujeme
Vám
spoluprácu
so
špecializovanými právnymi zástupcami.
Dohľad nad pohľadávkami s exekučným titulom
Sledujeme
Vaše
pohľadávky
s vykonateľným
rozhodnutím. Konáme tak dokiaľ Váš dlžník nezaplatí,
v prípade potreby až po dobu 10 rokov.

Creditreform disponuje rozsiahlymi skúsenosťami vo
všetkých
hospodárskych
odvetviach.
Skupina
Creditreform má 70 000 zákazníkov v oblasti inkasa a
každý rok 1,5 mil. nových prípadov. V tejto súvislosti
poskytujeme inkaso pohľadávok cielene podľa
špecifických rysov dotyčného odvetvia.

Naša blízkosť k dlžníkom je Vašou
výhodou
Prostredníctvom siete našich kancelárií a partnerov je
naša skupina zastúpená po celom svete. Blízkosť
k dlžníkom nám poskytuje značný informačný náskok a
následne možnosť nájdenia rýchlejšieho riešenia
vzniknutého záväzku prostredníctvom priameho
rozhovoru.

Ďalšie služby
Kvalifikovaný a skúsený tím je pripravený Vám
kedykoľvek poradiť a nájsť riešenie pre Vaše
pohľadávky. Konzultácie právneho prostredia vo
všetkých krajinách je toho neoddeliteľnou súčasťou.

Creditreform inkaso pohľadávok
Mimosúdne inkaso

Súdne vymáhanie

Dlhodobá správa
nedobytných pohľadávok

Prehľad Vašich výhod

• Individuálne riešenie v oblasti inkasa podľa potrieb • Pravidelný reporting o stave vymáhania
• Obmedzenie zaťaženia Vašich kapacít
• Znalosť miestneho prostredia
• Viac ako 70% úspešne vymožených pohľadávok
• Optimalizácia nákladov inkasa vďaka prepojeniu
inkasa s hospodárskymi informáciami

• Mnohoročné sledovanie

majetkovej situácie
dlžníka u vykonateľných pohľadávok

v mimosúdnom konaní

• Zachovanie korektných vzťahov s Vašimi zákazníkmi
• Garancia komplexných a profesionálnych služieb

• Prenesenie nákladov vymáhania na dlžníka

www.creditreform.sk

