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SPIS TREŚCI

Zapraszamy do zapoznania się
z ofertą Spółki Expertus
która od 1999 roku specjalizuje się
w kompleksowym wspieraniu przedsiębiorstw
w zakresie windykacji i obrotu wierzytelnościami
oraz w obsłudze prawnej
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Grupę Kapitałową tworzą
Expertus Spółka z o.o. oraz Kancelaria Prawna
Expertus Widerak & Współnicy Sp. k.
Celem naszej działalności jest skuteczna windykacja, poprawa płynności
finansowej przedsiębiorstw, doradztwo oraz obsługa prawna podmiotów
gospodarczych. Skuteczność świadczonych usług zapewnia wyspecjalizowana
oraz doświadczona kadra, którą tworzy zespół wysoko wykwalifikowanych
fachowców w dziedzinie prawa, ekonomii i finansów.
Stosowane przez nas standardy pracy i jakość oferowanych usług opierają
się na wieloletnich doświadczeniach, prostych procedurach, a także
na indywidualnym podejściu do Klientów i ich spraw. Wieloletnia aktywność
na rynku polskim i zagranicznym uplasowała nas w szeregu najskuteczniejszych
firm windykacyjnych.
Zapewniamy pełną dyskrecję i legalność naszych działań. Postępujemy wyłącznie
zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej.
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ZASADY

JAKIMI SIĘ KIERUJEMY

KREATYWNOŚĆ

PROFESJONALIZM

Dla nas to przede wszystkim umiejętność
wykraczania poza schematy. Podejmujemy
inicjatywę w poszukiwaniu i wdrażaniu
innowacyjnych rozwiązań podnoszących
jakość oraz skuteczność naszych
przedsięwzięć

Opierając się na fachowej, stale rozwijanej
wiedzy i zdobytym doświadczeniu wdrażamy
rozwiązania odpowiadające oczekiwaniom
najbardziej wymagających Klientów
zapewniając przy tym najwyższy poziom
obsługi

RZETELNOŚĆ

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Realizujemy zlecenia w sposób solidny
i uczciwy w oparciu o wieloletnie
doświadczenie z wykorzystaniem zdobytej
wiedzy i z zachowaniem należytej
staranności, dbając przy tym o stałe
podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Zadowolenie naszych Klientów jest dla nas sprawą priorytetową, zatem aby
zapewnić najwyższy poziom świadczonych usług każdego Klienta traktujemy
indywidualnie. Działamy w sposób elastyczny i otwarty rozumiejąc, że każdy
przedsiębiorca ma inne potrzeby

SKUTECZNOŚĆ
Koncentrujemy swoją uwagę na
przedstawieniu naszym Klientom
efektywnych rozwiązań prowadzących
do osiągnięcia zamierzonego celu
w możliwie najkrótszym czasie
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Postępujemy w sposób elastyczny
i dynamiczny, wykorzystujemy
nowoczesne rozwiązania dbając
o uczciwość naszych działań. Dzięki
stosowaniu powyższych zasad nasi
Klienci postrzegają nas jako godnego
zaufania Partnera
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DZIAŁANIA PREWENCYJNE
Pieczęć prewencyjna jest narzędziem wspomagającym dyscyplinowanie kontrahentów
do obowiązku terminowego regulowania płatności oraz ostrzeżeniem przed skutkami
nieterminowej zapłaty. Stosowanie pieczęci sygnalizuje, że w przypadku nieuregulowania
zobowiązań w ustalonym terminie działania windykacyjne zostaną zlecone spółce Expertus.
Korzyści dla Klienta
Zwiększenie dyscypliny płatniczej swoich kontrahentów
Budowanie wizerunku firmy, jako podmiotu powierzającego obsługę swych wierzytelności
profesjonalnej firmie windykacyjnej
Priorytetowe traktowanie zobowiązań
Udostępnienie pieczęci prewencyjnej dostępnej w wersji elektronicznej lub mechanicznej

MONITORING NALEŻNOŚCI

ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI

Monitoring Należności jest usługą mającą na celu umotywowanie Państwa klientów do zapłaty swoich
zobowiązań w terminie. Nadzorujemy terminowość spłat niewymagalnych należności, dzięki czemu są one
regulowane w pierwszej kolejności. Monitoring Należności prowadzimy bezkonfliktowo, bez narażania
Państwa na utratę klienta poprzez stworzenie i utrzymanie z nim pozytywnych relacji.

Expertus oferuje swoim kontrahentom usługę Zarządzania Wierzytelnościami, dzięki której możliwe
jest nadzorowanie i efektywne odzyskiwanie wierzytelności.

W ramach tej usługi realizujemy następujące czynności:
Kontaktujemy się z Państwa kontrahentami w celu przypomnienia o nadchodzącym terminie zapłaty
W przypadku opóźnień w płatnościach, uzgadniamy termin i warunki dokonania zapłaty
Wysyłamy pisemne monity do zapłaty zgodnie z ustalonymi wcześniej warunkami
Korzyści dla Klienta
Poprawa płynności finansowej
Wczesne wykrycie nierzetelnych klientów
Niski koszt odzyskania wierzytelności
Zmniejszenie zaangażowania swoich pracowników w procesy nadzoru płatności
Możliwość natychmiastowej reakcji na brak terminowego wykonania zobowiązania pieniężnego
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Każdorazowo staramy się doprowadzić do ugodowych rozwiązań, uwzględniając fakt, iż w Państwa
interesie jest taka obsługa wierzytelności, która nie spowoduje utraty klienta. Zawsze zakładamy
dobrą wolę Państwa kontrahentów, którzy mogli z przyczyn od nich niezależnych nie dotrzymać
terminu płatności. W przypadku braku zapłaty w czasie motywowania dłużnika do dobrowolnego
uregulowania zobowiązań, w uzgodnieniu z Państwem wdrażamy postępowanie windykacyjne.
Korzyści dla Klienta
Redukcja kosztów obsługi w zakresie dochodzenia roszczeń
Obniżenie kosztów przedsiębiorstwa
Poprawa płynności finansowej
Zminimalizowanie kredytowania swoich kontrahentów ponad świadomie udzielony termin zapłaty
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DOCHODZENIE ROSZCZEŃ FINANSOWYCH

OBSŁUGA PRAWNA

Dochodzenie Roszczeń Finansowych zarówno w kraju jak i za granicą jest głównym przedmiotem
naszej działalności. W tym zakresie realizujemy różnorodne techniki odzyskiwania należności,
preferując pozasądowe formy oddziaływania na dłużników.

Często nowelizowane i skomplikowane przepisy prawa powodują konieczność zapewnienia
podmiotom gospodarczym pomocy prawnej. Chcąc sprostać Państwa oczekiwaniom Kancelaria
Prawna Expertus wchodząca w skład Grupy Kapitałowej w zakresie swojej działalności oferuje szeroko
rozumianą obsługę prawną.

W przypadku bezskutecznego postępowania windykacyjnego, wszczynamy postępowanie
sądowo – egzekucyjne mające na celu przymusowe ściągnięcie wierzytelności przysługujących
naszemu zleceniodawcy. Skorzystanie z usług Expertus oznacza wybranie właściwego partnera,
który zapewni Państwu profesjonalną i skuteczną obsługę. Jako renomowana firma zajmująca
się dochodzeniem roszczeń finansowych sprawnie pomagamy naszym kontrahentom
w likwidowaniu ich problemów płatniczych.

Kancelaria Prawna Expertus specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa
Obsługa korporacyjna
Prawo Pracy
Prawo upadłościowe i naprawcze
Prawo wekslowe i czekowe

Prawo spółek
Prawo umów
Własność intelektualna
Prawo karne gospodarcze i karno-skarbowe

Korzyści dla Klienta
Odciążenie działu księgowości firmy i brak konieczności kosztownego tworzenia
własnej komórki windykacyjnej
Brak opłat wstępnych i zaliczek – wynagrodzenie pobieramy po skutecznych działaniach
Czas na rozwój swojej podstawowej działalności
Obraz firmy dbającej o własne finanse oraz rzetelność współpracy
Fachowa obsługa
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Korzyści dla Klienta
Budowanie wizerunku firmy
Fachowość wykonania usługi
Ograniczenie ryzyka poniesienia większych strat finansowych
Bieżące informowanie o zmianach przepisów prawa
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WYWIAD GOSPODARCZY
W ramach naszej działalności opracowujemy szczegółowe raporty na temat sytuacji
prawnej i ekonomicznej podmiotów gospodarczych działających w Polsce. Wykorzystanie
tej wiedzy pozwala na podjęcie racjonalnych decyzji dotyczących sprzedaży towarów lub
usług połączonych z udzieleniem kredytu kupieckiego.
Weryfikacja kontrahentów w oparciu o wiarygodne i pełne informacje ma kluczowe
znaczenie w eliminowaniu negatywnych i często nieodwracalnych dla firm finansowych
skutków kredytowania niesolidnych kontrahentów. Podkreślenia wymaga fakt, że
nasze raporty o dłużnikach nie ograniczają się do danych zawartych w rejestrach czy
ewidencjach, lecz pochodzą także z wielu innych źródeł.
Korzyści dla Klienta
Ochrona firmy przed ewentualną stratą spowodowaną zawarciem nietrafnego
kontraktu lub rażącą nieuczciwością kontrahenta
Obiektywna ocena ryzyka handlowego
Weryfikacja danych rejestrowych kontrahenta

KUPNO WIERZYTELNOŚCI
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów oferujemy usługę zakupu wierzytelności
wraz ze związanymi z nimi prawami.
W związku z przejęciem przez nas ryzyka niewypłacalności dłużnika zastrzegamy sobie prawo
ograniczenia oferty jedynie do wybranych wierzytelności. Kupno Wierzytelności na własny
rachunek na podstawie umowy cesji może dotyczyć wyłącznie wierzytelności bezspornych,
pochodzących z obrotu gospodarczego. Cenę zakupu określamy z wierzycielem indywidualnie
po dokonaniu analizy sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika.
Korzyści dla Klienta
Poprawa płynności finansowej
Ryzyko niewypłacalności dłużnika przechodzi na nowego wierzyciela
Brak konieczności prowadzenia postępowania sądowego i egzekucyjnego
Zamknięcie kont analitycznych
Zmniejszenie rezerw tworzonych na wierzytelności trudno ściągalne
Redukcja kosztów własnych
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WSPOMAGANIE EGZEKUCJI
Chcąc zapewnić kompleksową obsługę w zakresie odzyskiwania należności oferujemy Państwu
szereg czynności wspomagających egzekucję komorniczą, zmierzających do ustalenia majątku
dłużnika, wskazania go komornikowi sądowemu oraz nadzorowania przebiegu egzekucji
komorniczej.
Wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem spółki Expertus uruchamia
wniosek o przeprowadzenie egzekucji komorniczej wraz ze wskazaniem sposobu realizacji
tegoż postępowania. Po przeprowadzeniu skutecznej egzekucji Zleceniodawca odzyskuje całą
wierzytelność oraz zwrot poniesionych w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym opłat.
W przypadku niewypłacalności dłużnika uzyskujemy postanowienie komornika o bezskuteczności
egzekucji pozwalające na wpisanie wierzytelności w koszty działalności.
Korzyści dla Klienta
Ustalenie składników majątku dłużnika
Skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego oraz nadzorowanie czynności
prowadzonych w tym postępowaniu
Uzyskanie od komornika - w przypadku braku możliwości wyegzekwowania należności - dokumentu
stwierdzającego bezskuteczność egzekucji komorniczej
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DANE KONTAKTOWE
Expertus Spółka z o.o.
Tel.: (032) 204 40 87
Fax: (032) 204 40 88
E-mail: expertus@expertus.biz.pl
www.expertus.biz.pl

14

15

