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„Odbierzemy co Twoje!” 

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie Zarządu i pracowników w prowadzeniu windykacji, 
opracowaliśmy produkt: dochodzenie należności trudnych, uznanych za nieściągalne. Stworzyliśmy unikatową 
w skali kraju usługę, która stwarza realne perspektywy wyegzekwowania należnych wierzycielom kwot 
stanowiącą know-how naszej firmy. 

Nie prowadzimy windykacji biurowej, telefonicznej, nie akceptujemy bezkarności dłużników! 

WIERZYTELNOŚCI TRUDNE: 
• umorzone w postępowaniu egzekucyjnym ze względu na bezskuteczność czynności komornika
• dochodzone od długiego czasu w postępowaniu egzekucyjnym bez wyraźnych efektów do których nastąpił
zbieg z administracyjnym organem egzekucyjnym
• należności dłużników niemających miejsca stałego zameldowania lub niemieszkających pod adresem
wynikającym z dokumentów.
• należności spółek prawa handlowego „porzuconych” lub takich, gdzie własność udziałów została przeniesiona
na osoby niemające żadnego majątku z jednoczesną zmianą składu zarządu.
• przedawnione

Dochodzenie należności wspierane jest czynnościami detektywa gospodarczego. Są one wykonywane 
bezpośrednio w otoczeniu dłużnika, badaniu podlegają jego relacje z otoczeniem POD KĄTEM 
GOSPODARCZYM, weryfikujemy istniejący oficjalnie stan, który często jest fikcją. Procedura obejmuje 
obserwację gospodarczą , poszukiwanie majątku dłużnika, badanie powiązań rodzinnych poprzez pryzmat 
działalności gospodarczej, odtwarzanie historii prowadzonej działalności gospodarczej. 

KOSZTY USŁUGI: 
• Nasze wynagrodzenie stanowi prowizja, która liczona jest wyłącznie od kwot wyegzekwowanych i jest
indywidualnie negocjowana.
• Stałym elementem w dochodzeniu należności trudnych jest poszukiwanie ukrywających się dłużników oraz
dłużników ukrywających majątek, uniemożliwiając prawidłowe współdziałanie z organami egzekucyjnymi.

OBSŁUGA WIERZYTELNOŚCI: 
Pakiet procedur zmierza nie tylko do uzyskania informacji o majątku aktualnym, przeszłym, ale również do 
wytworzenia sytuacji, że dłużnik będzie monitorowany w każdym zakresie, a niewywiązanie się    
z obowiązku zapłaty ma mu uniemożliwić zwykłe funkcjonowanie. 

• Nasza praca polega na zdobyciu jak największej ilości informacji o dłużniku, dotarciu do niego osobiście, jego
otoczenia, oszacowaniu możliwości i realnych do zastosowania sposobów egzekucji w celu wyegzekwowania
należności. Działania są nie tylko niestandardowe, ale prowadzone w jak najszerszym zakresie, oparte również
na bogatym doświadczeniu o sposobach stosowanych przez dłużników: mataczeniu, kłamstwach, ukrywaniu
majątku. Każda sprawa prowadzona jest aż do odzyskania należności.
• Nie uważamy żadnej należności za nieściągalną, nie znaczy to jednak, że działamy poza prawem
i w jednakowy sposób traktujemy każdego dłużnika. W tych przypadkach, gdy dłużnik wyraża wolę
uregulowania zobowiązania wyrażamy zgodę na zapłatę podpisując ugodę mając oczywiście na względzie
interes wierzyciela i adekwatność wysokości transz do kwoty zobowiązań.
Zdecydowana większość kosztów ponoszona jest na uzyskiwanie dokumentów i informacji z urzędów
administracji państwowej lub dotyczy sytuacji, gdzie ich poniesienie wynika z ustaw szczegółowych, które
narzucają obowiązek wniesienia opłaty.
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