
PARĀDU ATGŪŠANA

COFACE COLLECTION
DEBITORU PARĀDI – SLOGS LIKVIDITĀTEI

Debitoru parādu atgūšana palielina likviditāti un
nodrošina peļņu. Mūsu pieredzējušie speciālisti
izmanto savas plašās zināšanas, lai
nodrošinātu Jūs ar atbalstu visos ar debitoru
parādu atgūšanu saistītajos jautājumos. Mēs
rūpējamies par laikietilpīgajām parāda
piedziņas procedūrām, lai jūs varētu
koncentrēties uz savu biznesu. Mūsu parādu
piedziņas speciālistiem ir plašas zināšanas par
biznesa kultūru Austrumeiropas reģionā un
padziļināta izpratne par ekonomiskajiem
faktoriem, kas iespaido maksājumu veikšanu.

Visi pakalpojumi
vienuviet

PARĀDU ATGŪŠANA
Trešās personas iesaistīšana
paātrina piedziņas procesu.

Mēs koncentrējamies uz šīm
laikietilpīgajām un nomācošajām
procedūrām, un tas ļauj mūsu klientiem
koncentrēties uz to pamatdarbību.

Mēs palīdzam samazināt risku, palielināt
likviditāti, uzlabot naudas plūsmu un
tādējādi- peļņu, rezultāts-
uzlabots kredītnovērtējums Coface
klientiem.

Pakalpojumu specifika:

Vietēja un starptautiska B2B
Debitoru parādu atgūšana.

Ciešs vietējais un
starptautisko partneru tīkls.

Vienkārša un ērta debitoru parādu
nodošana, procesa un rezultātu
atspoguļošana DCON.

Atgūšanas darbības ir pielāgotas parāda, debitora un
klienta specifikai un vajadzībām.

Standarta atgūšanas pasākumi ietver atgādinājumu
servisu, saziņu pa telefonu, personīgas vizītes.

Juridiskas konsultācijas un darbības, kuras sniedz
pieredzējuši esošie vai partneru juristi.

Efektīvi automatizēta piedziņas vadības sistēma maziem
parādiem.

Elektroniska apmaiņa starp mūsu klientu sistēmām un
DCON liela apjoma datu saņemšanai.
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KONSULTĀCIJAS
KREDĪTRISKU VADĪBĀ

Mūsu kredītrisku vadības pakalpojumi
ir paredzēti, lai analizētu esošas
sistēmas un noteiktu iespējas uzlabot
procesus un samazinātu izmaksas.

Mūsu konsultanti dod priekšroku
mūsu informācijas datu bāzes ICON
sniegtajai informācijai, kā arī mūsu
pieredzes bagātās komandas
sniegtajai informācijai.

Partneru advokātu biroji un juristi
specializējas parādu piedziņas un
maksātnespējas procesos.

PAKALPOJUMU
SPECIFIKA

Neapmaksāto summu analīze.
Piedziņas metodes novērtēšana un
Ieteikumi par uzlabojumiem.
Personāla apmācība debitoru
parādu vadībā.
Konsultēšana par efektīvu
debitoru parādu kontroles sistēmu
izveidi un efektīvām parādu
atgūšanas metodēm.
Juridiskā palīdzība pirms un
pēc piedziņas procedūrām un
maksātnespējas procesiem.

LIELĀKĀ ATSEVIŠĶU UZŅĒMUMU
DATU BĀZE CENTRĀLEIROPĀ

Mūsu ekspertiem ir pieejama online parādu piedziņas
datubāze (DCON), un informācija tiek atjaunota patei-
coties informācijas datubāzei (ICON),

ICON datu bāze ir pieejama par vairāk nekā 10 miljo
niem uzņēmumu Bosnijā, Bulgārijā, Horvātijā, Čehijā,
Igaunijā, Ungārijā, Kosovā, Latvijā, Lietuvā, Maķe-
donijā, Moldovā,Melnkalnē, Polijā, Rumānijā, Krie-
vijā, Serbijā, Slovākijā, Slovēnijā, Ukrainā un
NVS valstīs.

Kontakti:
Coface Latvia Credit Management Services SIA
Bērzaunes iela 11a, Rīga, LV-1039
office-latvia@coface.com
www.coface.lv
T. +371 673 23 460


