> Követeléskezelés

Creditreform
inkasszó
Hatékony megoldások a
követeléskezelésben

Biztosítsa likviditását egyedi inkasszóval
A likviditás ritka kincs, nem áll bőséggel rendelkezésre – sem a nehéz gazdasági időkben, sem a vállalkozása fejlődési
szakaszaiban. Ezért szükséges a likviditási tartalékokat megemelni. A követeléskezelésben ez a kintlevőségeinek
folyamatos figyelését jelenti. A Creditreform inkasszó testreszabott megoldásokat kínál esedékes követeléseinek
behajtására – egyedi igényei alapján.

Felhasználási terület
A Creditreform inkasszó magában foglalja a nem vitatott
számlák és követelések behajtását. Nem lényeges az a
tény, hogy a követelés jogilag megállapítást nyert
(nevesítésre került), illetve a számla miatt korábban
egyáltalán nem, vagy csak céges szinten küldtek fizetési
felszólítást.

Megoldás
Esedékes
követelések
• Služby
jsou šité na
míru dle potřebtestreszabott
klientů
beszedése.
• Individuálně dohoda ohledně postupu v rámci
 Inkasszó intézkedések egyéni egyeztetése.

inkasního
Inkasszóřízení
tevékenységek kezdeményezése előtt
• jogi
Odborné
posouzení jednotlivých případů před
vizsgálat.
inkasního řízení
 zahájením
Minden egyeztetett
inkasszó tevékenység egy
kézben
–
peren
kívüli
• Zajištění komplexní správyköveteléskezeléstől,
inkasa od jediného
bírósági fizetési meghagyáson át a nevesített
dodavatele
– hosszútávú
počínaje mimosoudním
inkasem,
követelések
nyomonkövetéséig.
přes
soudní inkasszó-eszközök
řízení
až
po
dlouhodobé
 Különböző
hatékony
kiválasztása
és
kombinálása
(írásos
és
monitorování vykonatelných pohledávek
telefonos felszólítások).
•Volba
účinných metod a postupů, efektivní koncepce a
Az adós ill. annak képviselőjével folytatott
kombinace různých inkasních nástrojů (písemné a
levelezés lebonyolítása.
telefonické formy vymáhání, osobní návštěva dlužníka
v případě potřeby, odstupňování důrazu, apod.)

Mi az a Creditreform inkasszó?
 Az ügyfélkapcsolatok és a költséghatékonyság
figyelembevétele egyaránt fontos szempont a
követelések peren kívüli behajtása során.
 Integrált bonitási adastokkal optimalizált folyamatok
 Képzett,
sokéves
tapasztalattal
rendelkező
szakértők bevonása
 Költséges intézkedések kezdeményezése előtt
hatékonyság vizsgálata
 Tetszőleges átjárhatóság az egyes eljárások között
 Helyi kapcsolattartás az ügyfelekkel
 A Creditreform bonitási információinak bevonása
az ikasszós eljárásokba.

Bonitási információk a
térülés esélyek és az
inkasszó stratégia
értékeléséhez

Creditreform
inkasszó

Creditreform
céginformáció

Az inkasszó eljárások
beszámítanak az adós
bonitási értékelésébe

Creditreform inkasszó

Út a jobb likviditáshoz

Átfogó szakmai tudás minden területen

Bírósági eljárás nélküli inkasszó
Írásos és telefonos fizetési meghagyásos eljárással
támogatjuk Önt és elérjük a fizetési megállapodást
a bonitási információink segítségével.

Creditreform a kerek 70.000 inkasszó-ügyfélnek és az
éves 1,5 millió új ügynek köszönhetően minden
gazdasági
területen
teljeskörű
tapasztalattal
rendelkezik. Ennek megfelelően a követelésbehajtást
célirányosan igazítjuk a mindenkori ágazatok
jellegzetességeihez.

Bírósági fizetési meghagyásos eljárás
A peren kívüli fizetési meghagyásos eljárás mellett
nemfizetés esetén további eljárások gazdasági vizsgálatát
is elvégezzük és kérjük a bíróságtól a követelés
nevesítését. Amennyiben vitatott a követelés, tapasztalt
ügyvédeket ajánlunk Önnek.

A közelségünk az Ön előnye
Világszerte több száz partnerirodával rendelkezünk, így
az adóshoz való lokális közelség információs előnyt
jelent és magában rejti azt a lehetőséget, hogy
közvetlen beszélgetésben megoldást találjunk a
kintlévőség visszafizetésére.

Nevesített követelés figyelemmel kísérése
Átfogó teljesítménypalettánk tartalmaz minden olyan
tökéletesen egymásra épülő eljárást, mely szükséges a
követelés hatékony behajtásához. Az átjárhatóságnak
köszönhetően maximalizáljuk az Ön behajtási sikerét.

További szolgáltatások
Természetesen figyelemmel kísérjük a határontúli
ügyleteit is, nemzetközi hálózatunk segítségével
behajtjuk a kintlévőségeit.

Creditreform inkasszó
Peren kívüli inkasszó

Peres eljárás

Nevesített követelés
figyelemmel kísérése

Az előnyök áttekintése





Egyedi, igényeknek megfelelő inkasszó megoldások



A belső inkasszó osztály tehermentesítése
A követelés folyamatos nyomonkövetése az első
felszólítástól a hossszútávú megfigyelésig






A magas minőségi standardok megvédik hírnevét
Magas sikerhányadot eredményez a
céginformáció és az inkasszó együtműködése




Kölcséghatékony követelésbehajtás beépített bonitási
adatok által
A költségeket az adósnak számítjuk fel, mint
késedelemből eredő kárt
Az Ön igényei alapján összeállítottmegfelelő jelentés
Helyi kapcsolattartás az ügyfelekkel és személyes
tanácsadás Az előnyök áttekintése

www.creditreform.hu

