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Inkaso pohledávek 
NAPOJTE VAŠE PODNIKÁNÍ NA PLYNULÉ PLATBY OD ODBĚRATELŮ  

Ze všech disciplín podnikatele platí zdaleka 

nejvíc právě při řešení splatných pohledávek, 

že čas jsou peníze. Naše snaha se opírá o 

znalost prostředí, předvídání chování 

dlužníka, odhalování stereotypů, důslednost, 

znalost práva a schopnost vyvozovat 

důsledky. Naše cesty k úspěchu pomáhají 

šetřit Váš čas. 

 

Mimosoudní inkaso  

Unikátnost našeho přístupu je v dohledání a 

osobní konfrontaci s dlužníkem, s jeho 

partnery a ovládajícími osobami. 

Early collection  

Základní principem této služby je outsourcing 

služby Správa pohledávek. Nabízíme převzetí 

veškerých pohledávek a urgenci jejich 

splatnosti naším call centrem už v den 

splatnosti. 

flexibilní řešení pro 

        Vaše cash flow 
Debt collection  

Touto službou přebíráme správu všech 

pohledávek přesahující konkrétní 

splatnost. Přebíráme například všechny 

pohledávky 14 dní po splatnosti. 

Obchodní mediace  

Umíme vést strany k vzájemnému řešení 

sporu a prostřednictvím kreativního 

přístupu získáváme náskok před ostatními. 

ClaimAudit© 

Je analýza firemních postupů a nastavení 

procesu řízení pohledávek. Optimalizuje 

firemní správu pohledávek vedoucí 

k minimalizaci rizika vzniku nedobytných 

pohledávek. 

Soudní inkaso  

Tam, kde selhaly všechny 

mimosoudní metody k uspokojení 

stran, Vám pomůžeme získat 

lepší pozici s ohledem na slabiny 

Vašich podkladů. Zajišťujeme vše 

od upomínky po exekuci. 

ŘEŠENÍ NA MÍRU 

Opes sed nonummy tation 

 augue pecus. Venio regula 

ea  fatua incassum. Nisl quia et  

aliquip, scisco roto minim ali quip 

macto duis. Wisi regula eum  

consectetuer ut mos tamen enim, 

aliquip feugait regula. Ut amet  

opes ideo gemino et tinci dunt 

humo sed ut, macto, meus. 

WEBOVÁ ŘEŠENÍ 

Opes sed nonummy tation verto 

augue pecus. Venio regula ea vel 

fatua incassum. Nisl quia et aliquip, 

scisco roto minim aliquip macto 

duis. Wisi regula eum consectetuer 

ut mos tamen enim, aliquip feugait 

regula. Ut amet opes ideo gemino  

et tincidunt humo sed ut. 

Skoring  

Důvěřuj ale prověřuj. Neboli, pravidelnou kontrolou svých 

obchodních partnerů zamezíte nepříjemnému překvapení.  

Claim system s.r.o. 
Sienkiewiczova 3562/4 
400 11 Ústí nad Labem 
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