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SPOSOBÓW
NA SKUTECZNĄ
WINDYKACJĘ

zarządzanie wierzytelnościami

Pomagamy poprawić płynność finansową.
Windykacja należności w Polsce i za granicą.

www.straetus.pl

W poszukiwaniu skarbów
we własnej firmie?

Czy pamiętasz z młodzieńczych lat Kapitana
Flinta, który zagrał w legendarnym dziele „Wyspa
skarbów”? Podążał on za wskazówkami, szukając ukrytego przed światem skarbu. Dzisiaj,
chociaż czasy się zmieniły, nadal w swojej pracy
możemy być nieustraszonymi poszukiwaczami,
tak jak on. Jako windykatorzy na co dzień szukamy
ukrytych bogactw,które są głęboko zakopane
w wielu firmach. Co mamy na myśli? To proste!
Niewykorzystany potencjał z oszczędności! A gdzie możemy go znaleźć? W procesach
księgowych, zarządzania należnościami i przeterminowanych należności. Wszystkie te miejsca
oznaczają dla Ciebie gotówkę. Podążając szlakiem wytyczonym na mapie skarbów, zawsze
mamy na uwadze jeden cel: Twój sukces!
W końcu zabezpieczamy płynność finansową Twojej firmy i oszczędzamy dla Ciebie
pieniądze. Chcemy także uwolnić Cię od zbędnej administracji, umożliwiając całkowite
skupienie na kluczowych kompetencjach Twojego biznesu. Czy już Cię zainteresowaliśmy?

Specjalnie dla Ciebie drogi przedsiębiorco, przygotowaliśmy ten krótki poradnik, abyś mógł sam poznać różne
drogi na skuteczną windykację, a następnie wybrać tę, która
najszybciej doprowadzi Cię do skarbu. Razem, zacznijmy
poszukiwania Twojego ukrytego skarbca. Nie ma czasu
do stracenia!

Mariusz Pietuszyński
Dyrektor Zarządzający
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Poznaj 5 sposobów
na skuteczną windykację
1.Monitoruj płatności
Dobra windykacja jest wtedy, gdy nawet do niej nie dochodzi.
Za sprawą monitoringu płatności możesz znacząco poprawić płynność finansową i unikać
problemów, jeszcze zanim powstaną. Ponadto, systematyczne zarządzanie należnościami redukuje liczbę
przeterminowanych faktur co najmniej o 50%, a dalsza obsługa windykacyjna staje się
kilkukrotnie tańsza. Dzięki automatyzacji procesów, nawet najmniejsze faktury w Twojej firmie są objęte
monitoringiem, a liczba kontrahentów przestaje mieć znaczenie.
Czy wiesz, że jako firma mamy wieloletnie doświadczenie, które pomaga szybko i efektywnie zająć się
monitoringiem płatności za Ciebie? Nie marnuj więc swojego czasu, skup się na rozwoju własnego biznesu!
•

Oszczędzasz czas, nerwy i pieniądze.

•

Zachowasz płynność i zwiększysz swoją zdolność kredytową.

•

Dostęp do konta 24/7 daje Ci informację na bieżąco.

Wykorzystaj nas do profilaktyki, aby nie wpaść w eskalację postępowań oraz doprowadzić do
utraty klientów.

2. Utrzymuj dobre relacje
z Kontrahentami

3. Stawiaj na rozwiązania
polubowne

Odpowiednio zaplanowane i przemyślane działania

Skuteczna negocjacja i znalezienie rozwiąza-

windykacyjne prowadzone przez wykwalifikowa-

nia problemu zatoru płatniczego, pozwolą Ci

nych negocjatorów pozwalają skutecznie odzyskać

uniknąć długich i wyczerpujących postępowań

płatności z przeterminowanych faktur przy zacho-

sądowych. Rozwiązanie polubowne sprawia,

waniu dobrej relacji z kontrahentami. Dla Straetus

że możesz oszczędzić na kosztach sądowych

windykacja jest czymś więcej niż tylko odebraniem

i egzekucyjnych.

należności za niezapłacone faktury. Naszym celem
jest odzyskanie pieniądzy i zatrzymanie klientów.
Szanujemy wysiłek, który włożyłeś w budowanie
więzi z kontrahentami. Stąd istniejące relacje biznesowe pozostają bezproblemowe i długoterminowe,
dzięki naszemu zaangażowaniu.

Współpraca z nami jest bez ryzyka, a Twoja
płynność finansowa pozostaje w eksperckich
rękach.

Współpracując z nami, oszczędzasz do 70%
kosztów procesowych i obsługi długów.
Zgodnie z przepisami prawa, częścią kosztów windykacji obciążamy dłużnika, co
znacząco obniża koszty odzyskania długów
lub sprawia, że windykację masz za darmo.
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4. Działaj szybko, gdziekolwiek jesteś
Szybkość reakcji to klucz w skutecznej windykacji. Pozwala na odzyskanie należności jeszcze przed
pogorszeniem sytuacji finansowej dłużnika. Chcesz sprawdzić kontrahenta, a może rozpocząć
postępowanie sądowe? Nie zwlekaj! Sprawy ściągania należności mogą trwać dłużej niż sądzisz.
Pełny zakres usług windykacyjnych w Polsce i zagranicą powoduje, że Straetus jest doskonałym
partnerem dla firm o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jeśli Twoja firma prowadzi działalność
poza Polską, skorzystaj z usług windykacyjnych jednej z naszych agencji lub poprzez współpracujących
partnerów. Powierz nam swoją sprawę dziś, w windykacja rozpocznie się w ciągu 1-2 dni w dowolnym
zakątku świata!

5. Rozważ współpracę z firmą windykacyjną
Korzystanie z usług windykacyjnych ma wielką zaletę dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale
także dla osób pracujących na własny rachunek, gdyż minimalizują one ryzyko zaskoczenia przez
nierzetelnych kontrahentów. Odpowiednio wczesne działania windykacyjne zwiększają Twoje szanse na
odzyskanie długu zanim sytuacja dłużnika ulegnie pogorszeniu. Sprawdzenie kontrahentów zapobiega
podjęciu niekorzystnej współpracy, co często mogłoby doprowadzić do utraty płynności Twojego przedsiębiorstwa.
Duże firmy z kolei korzystają z usług dostawcy usług windykacyjnych, ponieważ mają bogate
doświadczenie i mogą poświęcić trochę czasu na indywidualne reagowanie na klienta. Ryzyko utraty
klienta maleje, ponieważ windykacja pośredniczy między wierzycielem a dłużnikiem.

Straetus zapewnia kompleksowość usług, co pozwala na optymalizację procesów wewnętrznych windykacji oraz outsourcingu części bądź całości usług. Stosujemy proste zasady
rozliczeń, bez opłat wstępnych. Naszym wynagrodzeniem na każdym etapie windykacji jest
opłata prowizyjna od wpłat na Twoje konto.
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Jak działamy
- krótkie case study.

Pan Waldemar z Piaseczna
Koszt prowizji

prowadzi skład budowlany od
20 lat. Niestety, po licznych

12 000

próbach i otrzymanych obiet-

10 000
10 000 zł

nicach, od 3 miesięcy pienią-

8 000

dze od firmy „Bob Budowniczy” nie wpływają na konto.

6 000

Pan

przekazuje

4 000

nam do windykacji polubownej

2 000

5 faktur przeterminowanych

0

Waldemar

kontrahenta na łączną kwotę

1 109 zł
nal. główna

10.000 zł.
Skorzystamy

z

odsetki za
zwłokę + opłata
windykacyjna

możliwości

naliczenia odsetek za opóźnione

Dług - razem

w zapłacie oraz zryczałtowanej

12 000

opłaty windykacyjnej do każdej

10 000

faktury:

8 000
6 000
4 000

Pan Waldemar otrzyma należność
oraz dodatkowe koszty = 11.109 zł
A zapłaci tylko 1.111 zł!

2 000
0

1 111 zł
prowizja

Kolejny krok
Czy masz wszystkie procesy zarządzania należnościami w jednym miejscu?
Czy zarządzasz należnościami lepiej i taniej sam?
Poznaj Straetus i przekonaj się o zaletach nowoczesnej agencji windykacyjnej!
Bądź przygotowany z nami na przyszłość w zarządzaniu klientami.
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zarządzanie wierzytelnościami

Pełny zakres usług
windykacyjnych

Wieloletnie
doświadczenie

Windykacja
międzynarodowa

Do 90%
oszczędności czasu

10 000
klientów

kontakt lokalny, zasięg globalny

75 agencji

w zarządzaniu należnościami

Do 70% oszczędności
kosztowych
w zarządzaniu należnościami

Nasze lokalizacje
Warszawa:

Lublin:

Katowice:

ul. Królowej Marysieńki 90

ul. Czechowska 4

ul. Adama Mickiewicza 29

02-954 Warszawa (Wilanów)

20-072 Lublin

40-085 Katowice

+48 22 382 12 14

+48 81 470 55 60

+48 32 444 98 58

warszawa@straetus.pl

lublin@straetus.pl

katowice1@straetus.pl

Siedziba w Polsce:

Siedziba Międzynarodowa:

Straetus Sp. z. o. o. Sp.K.

Straetus International B. V.

ul. Królowej Marysieńki 90

Herikerbergweg 183

02-954 Warszawa (Wilanów)

1101CN Amsterdam (Holandia)

info@straetus.pl

info@straetus.pl

Umów się już dziś bez zobowiązań na spotkanie z przedstawicielem Straetus!
www.straetus.pl
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