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Szanowni Państwo, 

    Inwest Inkaso to wyspecjalizowany podmiot w obsłudze 

przedsiębiorstw w zakresie windykacji wierzytelności łącznie z 

profesjonalną windykacja terenową, windykacją sądową i wsparciem 

egzekucji komorniczej. Inwest Inkaso to firma wyjątkowa, całkowicie 

nastawiona na Klienta i jego potrzeby, która łączy w jednym miejscu 

najwyższej klasy usługi windykacyjne oraz obsługę prawną

przedsiębiorstw. 

            Dysponujemy własnym Call Center oraz wyspecjalizowanym 

Działem Windykacji, którego pracę wspierają nowoczesne rozwiązania IT, 

będące chlubą naszej firmy. Pracownicy sekcji windykacyjnej, 

doświadczenie zdobywani w firmach windykacyjnych, bankach 

komercyjnych. Wysoka kultura biznesowa pozwala na podkreślenie i 

zachowanie wysokich standardów obsługi wierzytelności. 

Najważniejsze powody, dla których warto powierzyć zarządzanie 

wierzytelnościami Inwest Inkaso: 

✓ Wysoka skuteczność 

✓ Poprawa jakości procesów windykacyjnych 

✓ Poprawa wyników finansowych (wyższe dochody) 

✓ Profesjonalna obsługa 

✓ Dostęp do specjalistycznej wiedzy Inwest Inkaso 

✓ Możliwość skupienia się na innych aspektach działalności 

przedsiębiorstwa niż windykacja 

✓ Oszczędność czasu, a co za tym idzie pieniędzy (krótki DSO) 

             Biorąc pod uwagę specyfikę branży, proponujemy nawiązanie 

współpracy w maksymalnie uproszczonym, a przez to sprawnym systemie 

działania. Zlecone sprawy, w całości przekazywane będą do procesu 

windykacji drogą elektroniczną. 
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Pozyskujemy dokumentację rejestrową dłużnika, badamy jego aktualną 

sytuację finansową oraz ustalamy i monitorujemy harmonogram spłat; 

Efektem prac jest uregulowanie zobowiązania lub uzyskanie podpisanego 

przez dłużnika zobowiązania spłaty zadłużenia (uznanie długu właściwe 

bądź niewłaściwe); 

➢ Możliwość najszybszego odzyskania długu: średnio 30- 40 dni; 

➢ Jeden, stały zespół windykacyjny prowadzący Państwa sprawy; 

➢ Stały monitoring zleconych nam spraw poprzez system 

www.inwestinkaso.pl 

Narzędziami, które wspomagają nasz proces windykacji, są:

➢ kontakty telefoniczne – systematyczne rozmowy z dłużnikiem mające 

na celu wynegocjowanie terminów spłaty zadłużenia, monitorowanie tych 

spłat, aż do całkowitego zaspokojenia roszczenia; 

➢ monity – zindywidualizowane wezwania do zapłaty charakteryzujące 

się konsekwentnym wzrostem nacisku wywieranego na dłużnika; 

➢ monity w formie SMS – krótkie informacje z prośbą o kontakt, 

przesyłane bezpośrednio na telefony komórkowe dłużników; 

➢ notowania długów – dla większości dłużników, publikacja zobowiązań 

jest wystarczającym bodźcem do uregulowania swoich zobowiązań; 

➢ działania prawne – przygotowywanie kompletnej dokumentacji i 

kierowanie spraw do sądu oraz do egzekucji komorniczej w imieniu 

wierzyciela.

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! 

Umożliwiamy Państwu stały nadzór online nad prowadzonymi sprawami 

poprzez panel informatyczny (Panel Klienta) oraz indywidualnie 

przypisanego doradcę, który 24h/7 pozostaje do dyspozycji.  
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WINDYKACJA POLUBOWNA
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To absolutnie unikalne rozwiązania gwarantuje najwyższą jakość obsługi. 

POSTĘPOWANIE SĄDOWE i EGZEKUCYJNE 

W niniejszej ofercie proponuje świadczenie pomocy prawnej w zakresie 

reprezentacji w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych dotyczących 

szeroko pojętego obszaru dochodzenia należności. 

Prowadzimy również sprawy w elektronicznym postępowaniu 

upominawczym (EPU). 

Korzyści płynące ze współpracy z nami na tym etapie: 

➢ Wysoka skuteczność postępowania, ze względu na prowadzone przez 

nas wcześniej działania polubowne. 

➢ Pewność, że powierzyli Państwo sprawę najlepszym w swej dziedzinie 

profesjonalistom. 

➢ Skrócenie czasu postępowania sądowego do absolutnego minimum. 

➢ Są Państwo stale poinformowani o przebiegu sprawy, a podpisując z 

nami umowę stałą mogą przez całą dobę monitorować ich przebieg 

➢ Zabezpieczenie wierzytelności przed jej ewentualnym 

przedawnieniem.  

Z poważaniem, 

Inwest Inkaso
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INWEST INKASO TWOJA FIRMA

WARUNKI FINANSOWE WSPÓŁPRACY

➢ Brak opłat za przyjęcie sprawy na etap polubowny; 

➢ Prowizja pobierana jest po odzyskaniu należności; 

➢ Możliwość obciążenia Dłużnika kosztami windykacji; 

Oczywiście to tylko część świadczonych usług, dlatego też szczegółowe 

rozwiązania proponujemy po indywidualnym zapoznaniu się z sprawami 

przekazywanymi przez klienta. 

Mając powyższe na względzie, liczę na nawiązanie z Państwem 

długofalowej współpracy w obszarze windykacji wierzytelności


