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INWEST INKASO

Profesjonalna windykacja

Inwest Inkaso to profesjonalna obsługa windykacji należności
Inwest Inkaso to doświadczony zespół specjalistów
Inwest Inkaso to Kancelaria Adwokacka
FIRM
KLIENTÓW

96%

250
ZE STAŁĄ OBSŁUGĄ

POLECA USŁUGI FIRMY

1 mld zł
WIERZYTELNOŚCI
PRZYJĘTYCH DO OBSŁUGI

PRZEWAGA KONKURENCYJNA:
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Indywidualna obsługa każdego Klienta - własny opiekun, własny
zespół windykacyjny,własny zespół adwokacki realizujący proces
sądowo-egzekucyjny i doradztwo prawne dla kluczowych klientów
Grupy;
Windykacja bezpośrednia – zespół windykacji terenowej działający w
całej Polsce;
Kancelaria Adwokacka – nowocześnie zorganizowana, zespoły
ekspertów
specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa, wysoka jakość obsługi
i zaangażowanie, obsługa w języku angielskim;
Zaawansowana infrastruktura – systemy informatyczne do obsługi:
windykacji polubownej, monitoringu płatności, obiegu dokumentów i
zarządzania informacją;
Kompleksowość – usługi zarządzania wierzytelnościami, usługi
prawne, usługi finansowe, szkolenia;

ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA IT
Kompleksowy system
monitoringu płatności

Autorski system
transakcyjno - rozliczeniowy

Dostęp on-line dla klienta

KOMPLEKSOWY SYSTEM
TRANSAKCYJNO – ROZLICZENIOWY
jedno z najlepszych rozwiązań na rynku
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FUNKCJONUJĄCY WRAZ Z
ROZBUDOWANYMI MODUŁAMI:
systemem CRM
systemem przekazywania spraw do EPU
systemem przekazu do elektronicznych
postępowań komorniczych

Windykacja polubowna
➢ Pozyskujemy dokumentację rejestrową dłużnika, badamy jego

aktualną sytuację finansową oraz ustalamy i
monitorujemy harmonogram spłat;
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➢ Efektem prac jest uregulowanie zobowiązania lub uzyskanie

podpisanego przez dłużnika zobowiązania spłaty zadłużenia (uznanie
długu właściwe bądź niewłaściwe);
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➢ Możliwość najszybszego odzyskania długu: średnio 30- 40 dni;

TELEFON

➢ Jeden, stały zespół windykacyjny prowadzący Państwa sprawy;
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➢ Stały monitoring zleconych nam spraw poprzez system dostępny pod
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➢ Możliwość bezpośredniego kontaktu windykatora z dłużnikiem w

miejscu faktycznego zamieszkania lub prowadzenia działalności
gospodarczej, ustalenie przyczyn braku regulowania zobowiązań
finansowych oraz warunków ich spłaty. Decydując się na tę formę
działania, Klient otrzymuje raport będący obiektywną
oceną sytuacji dłużnika – weryfikacją jego faktycznego majątku i
możliwości płatniczych;

Jako nieliczni na rynku jesteśmy w stanie zagwarantować wizytę
windykatora u każdego z Państwa dłużników!

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ WINDYKACJI POLUBOWNEJ
➢ Scenariusze dobierane są elastycznie i dostosowywane do
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oczekiwań Klienta;
➢ Każda ze spraw przyjmowana jest na Scenariusz Pełny obejmujący
obsługę zlecenia przez 30/60/90 dni
(w zależności od okresu, na jaki zostało przekazane zlecenie);
➢ Po ustaleniu z Dłużnikiem terminu płatności, zlecenia prowadzone są
zgodnie ze scenariuszem Deklaracja Spłaty, który zakłada
monitorowanie spłaty należności;
➢ W przypadku braku spłaty, zlecenie powraca do Scenariusza Pełnego
30/60/90 dni;
➢ Telefony do Dłużników planowane są automatycznie i uzależnione są
od skutku takiego kontaktu:
1 telefon zakładany jest pierwszego dnia obsługi;
w przypadku uzyskania deklaracji - telefon jest w 3 i 5 dniu po
terminie spłaty;
w przypadku braku odbioru, kolejny telefon zakładany jest na
następny dzień i sytuacja ta powtarza się cyklicznie do
zakończenia obsługi zlecenia;
w przypadku poczty głosowej, niedostępnego abonenta,
nieosiągalnego aparatu, telefony są zakładane co 5 dni na
sprawach;
➢ Poszukiwanie danych w dostępnych bazach odbywa się na początku
obsługi w przypadku spraw z telefonami wskazanymi przez system jako
niepoprawne, lub w przypadku ustalenia pomyłki.

RODZAJE PISM WYSYŁANYCH DO DŁUŻNIKÓW

• Wezwanie do zapłaty;
• Zobowiązanie do uznania długu;
• Zobowiązanie do spłaty w jednej/kilku ratach;
• Zawiadomienie o zamiarze sprzedaży wierzytelności;
• Informacja o umieszczeniu Dłużnika na Krajowej Giełdzie Długów;
• Projekt pozwu;
• Projekt wniosku o ogłoszenie upadłości;
• Ostateczne wezwanie przedsądowe;
• Wezwanie przedegzekucyjne;
Pisma ustalane są indywidualnie, w zależności od oczekiwań Klienta.

Zasady współpracy z Kancelarią
ZASTĘPSTWO PROCESOWE W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM
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reprezentacja przed sądami wszystkich instancji na terenie całego
kraju w postępowaniu nakazowym, upominawczym lub zwykłym,
ocena dostarczonej dokumentacji, przygotowanie i złożenie
powództwa do właściwego sądu oraz sporządzanie wszelkich
pism procesowych, nadzór nad właściwym przebiegiem
postępowania oraz możliwość odwołania od niekorzystnych
orzeczeń.
ZASTĘPSTWO PROCESOWE W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM
reprezentacja przed właściwymi organami egzekucyjnymi, a
także monitorowanie i kontrolowanie działań komorników
sądowych, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem oraz
przyspieszeniem działań.
DORADZTWO PRAWNE
rozwiązanie problemów z wielu dziedzin prawa, w szczególności:
prawa gospodarczego i handlowego, korporacyjnego,
upadłościowego i naprawczego, karnego, cywilnego oraz pracy.
Konsultacje i porady w obszarach innych gałęzi prawa (prawo
podatkowe, cywilne, budowlane, procedura administracyjna).
PRZEKSZTAŁCENIA FORMY PRAWNEJ PRZEDSIĘBIORSTW
RESTRUKTURYZACJI FIRM I POSZUKIWANIE INWESTORA
SZKOLENIA

Pozyskiwanie informacji gospodarczej
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Oferujemy usługi dostarczania aktualnych informacji
gospodarczych o firmach z Polski, krajów Unii Europejskiej i
pozostałych kontynentów całego świata. Zapewniamy kompleksowe
raporty uwzględniające sytuację prawno-finansową
weryfikowanych przedsiębiorstw. W szybki i rzetelny sposób
dostarczamy trudne do samodzielnego zweryfikowania informacje o
faktycznych możliwościach finansowych przyszłego lub obecnego
partnera handlowego lub konkurenta.
RAPORTY Z BAZ DŁUŻNIKÓW ORAZ RAPORTY GOSPODARCZE
- weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahentów we wszystkich
Biurach Informacji Gospodarczej jednocześnie.
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WARUNKI FINANSOWE WSPÓŁPRACY:

Brak opłat za przyjęcie sprawy na etap polubowny;
Prowizja pobierana jest po odzyskaniu należności;
Możliwość obciążenia Dłużnika kosztami windykacji;

