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KIM JESTEŚMY

Jesteśmy doświadczonym zespołem ekspertów w dziedzinie windykacji.
Koncentrujemy się na obsłudze Klientów, którzy potrzebują sprawnego
i dynamicznego zespołu specjalistów.
Od kilku lat skutecznie wpływamy na poprawę rzeczywistości finansowej
polskich przedsiębiorców.

Naszą misją jest zapewnienie naszym Klientom optymalnego poziomu
bezpieczeństwa wierzytelności poprzez odzyskiwanie należności od ich
niezdyscyplinowanych kontrahentów, a także pomoc formalna i prawna oraz
dalsza obsługa wierzytelności przez prowadzenie windykacji outsourcingowej
na etapie polubownym, sądowym i egzekucyjnym.

Wyróżnia nas: wiedza, doświadczenie, szybkość i skuteczność.
Dbamy o zadowolenie naszych Klientów stosując efektywne metody
zarządzania wierzytelnościami oraz wdrażając nowatorskie systemy usług
windykacyjnych.
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ZASADY WSPÓŁPRACY

Przed przyjęciem zlecenia dokonamy wstępnej analizy stanu majątku Twojego
dłużnika w celu określenia dalszej strategii postępowania. Następnie, w oparciu o
udzielone nam pełnomocnictwo rozpoczniemy postępowanie windykacyjne
zmierzające do zwrotu należnego Ci długu.

W naszej Firmie kierujemy się przejrzystymi zasadami obliczania wysokości
wynagrodzenia i brakiem ukrytych kosztów obsługi prawnej.

Ze względu na szerokie spektrum naszych usług oraz mając na uwadze
indywidualność każdej ze spraw cennik usług windykacyjnych ustalany jest
indywidulanie.
Niniejsza oferta została przygotowana na podstawie przekazanych nam informacji, a
podane ceny oraz prowizje stanowią punkt odniesienia i ustalane są na drodze
wzajemnych negocjacji.
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OFERTA WSPÓŁPRACY

A. POJEDYNCZE ZLECENIE WINDYKACJI*:

*Brak pobieranego abonamentu.  Należną prowizję pobieramy dopiero po odzyskaniu zobowiązania.

Na etapie polubownym:
5% prowizji ZA SUKCES – Wierzytelności przed upływem 60 dni od terminu płatności.

7% prowizji ZA SUKCES – Wierzytelności po upływie 60 dni od terminu płatności.

Na etapie sądowym i egzekucyjnym:
10% prowizji ZA SUKCES + Opłata WSTĘPNA ustalana indywidualnie

Opłata wstępna nie pokrywa kosztów udziału w ew. rozprawach i zaliczek na poczet czynności 
komorniczych.
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OFERTA WSPÓŁPRACY

*Kwota ABONAMENTU jest zależna od ilości prowadzonych spraw i wielkości Spółki, w której będzie 
dokonywany bieżący monitoring  płatności kontrahentów oraz ich windykacja.

B. ABONAMENT DLA STAŁYCH KLIENTÓW*:

Kompleksowa windykacja oraz monitoring płynności finansowej:

3% prowizji ZA SUKCES
+ MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE USTALANE INDYWIDUALNIE

Kwota miesięcznego wynagrodzenia nie pokrywa kosztów udziału w ew. rozprawach i zaliczek 
na poczet czynności komorniczych.
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ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Współcześnie windykacja to dochodzenie należności za pomocą środków 
określonych w przepisach prawa. W naszej firmie stosujemy windykację 
polubowną i sądową.

W ramach naszych usług zapewniamy m.in.:
- Outsourcing, czyli kompleksowa windykacja i monitoring wierzytelności,
- Obszerny wywiad gospodarczy na temat dłużnika,
- Windykację pojedynczych wierzytelności,
- Obsługa prawna poczynając od procesu sądowego a kończąc na egzekucji 

komorniczej,
- Prowadzenie postępowań sądowych,
- Doradztwo prawne, sporządzanie umów i wniosków,
- Dzięki współpracy z profesjonalną kancelarią radców prawnych, notariuszy i 

adwokatów, w razie potrzeby zawsze możemy liczyć na ich szybkie wsparcie.
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ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Jesteśmy doświadczonym zespołem specjalistów i ekspertów w 

zakresie zarządzania wierzytelnościami, a także partnerem solidnych, 

liczących się na rynku Kontrahentów.

Decydując się na współpracę z nami zyskują Państwo pewność, czas 

i pieniądze oraz równowagę finansową swojej firmy a ponadto, 

otrzymacie szczegółowy obraz stanu finansów przedsiębiorstwa, dzięki 

czemu będziecie mogli lepiej i pewniej zarządzać swoją firmą osiągając 

sukces na rynku.

ZAŁATWIMY WSZYSTKO ZA CIEBIE MINIMALIZUJĄC 
KOSZTY SĄDOWE I KOMORNICZE.
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