
Mezinárodní cíle vyžadují mezinárodní řešení
Přestože Vaše společnost úspěšně působí v 
mezinárodním prostředí, setkáváte se se špatnou 
platební morálkou klientů. Dovedete si představit, 
že vymáhání těchto peněz bude velice obtížné. 
Mezi překážky zahraničního inkasa pohledávek 
patří zejména jazykové bariéry, kulturní rozdíly, 
odlišné zákony a obtížně překonatelné geografické 
vzdálenosti. Kolika cizími jazyky musíte mluvit, abyste 
vymohli všechny Vaše pohledávky v zahraničí? My 
Vám to řekneme: „žádným!“.
Klienty můžete mít v různých zemích světa, ale s námi 
Vám postačí pouze jedna kontaktní osoba pro celou 
oblast mezinárodního inkasa pohledávek.

EOS Group
Společnost EOS, jedna z předních společností poskytu
jících finanční služby na světě, působí na trhu  inkasa 
pohledávek již od roku 1974. V současné době je ve 26 
zemích v Evropě,  Severní a Jižní Americe a Asii více než 
50 kanceláří společnosti EOS, které poskytují služby více 
než 20 000 klientům. Pro skupinu EOS Group pracuje 
na celém světě více než 8 500 zaměstnanců.

With head and heart in finance

Na co se můžete spolehnout:
 rychlé a účinné vymáhání pohledávek po 

celém světě
 odpovídající a právně korektní přístup k 

neplatícím zákazníkům
 vyšší úspešnost díky lokálnímu vymáhání
 jednu kontaktní osobu pro celou oblast 

mezinárodního inkasa pohledávek.

Řešení pro střediska sdílených služeb Shared 
Service Centers (SSC)
Máte ústřední entitu pro správu inkas v rámci celé 
skupiny a hledáte partnera, který by zvládl Vaše 
kom plexní procesy a zlepšil výsledky Vašeho inkasa? 
Společnost EOS nabízí přizpůsobené a vysoce auto ma ti
zované řešení pro domácí i zahraniční inkaso pohledávek:
 rámcovou smlouvu a reportování na úrovni 

skupiny,
 fakturaci na úrovni země nebo centrálně,
 flexibilní kanály komunikace,
 integraci systému IT. 

Zahraniční inkaso pohledávek



EOS Global Collection: Inovativní technologie
EOS vyvinula mezinárodní IT platformu, která 
optimalizuje globální pracovní postupy a automatizuje 
předávání případů mezi vybranými partnery po celém 
světě. Tato platforma zajištuje přímou, transparentní 
komunikaci v reálném čase. Kdykoliv budete 
potřebovat aktuální informaci o průběhu vymáhání 
případu, stačí použít platformu, kde naleznete 
požadované informace s plnou ochranou dat.
www.eosglobalcollection.com

Nastavujeme globální standard kvality
Naší hlavní prioritou je vysoká kvalita poskytovaných 
služeb. Díky tomu se musí všichni naši obchodní 
partneři seznámit s požadavky kvality a zároveň se 
řídit společným etickým kodexem.
Na základě těchto skutečností Vám garantujeme 
právní poradenství s respektem ke specifikům 
místní mentality a prospěch z našich dlouhodobých 
zkušeností a znalostí místního knowhow.

Pouze nejlepší rešení
Našim cílem je dosáhnout co možná nejlepšího 
řešení v rámci Vašich mezinárodních aktivit. Dovolte 
Vašemu mezinárodnímu obchodu růst a prosperovat! 
My se zatím postaráme o Vaše pohledávky.

Pro bližší informace kontaktujte prosím 
Vašeho místního obchodního partnera.

EOS KSI Česká republika, s.r.o.
Novodvorská 994  
142 21 Praha 4
Phone: +420 241 081799
obchod@eosksi.cz

Partnerská síť po celém světě
Ve více než 180 zemích světa disponujeme sítí 
partnerů, která splňuje tato kritéria

 kompetentní partneři – lokálně působící vlastní 
národní společnosti skupiny EOS, etablované 
inkasní společnosti a vybrané advokátní kanceláře

 společné hodnoty – naši partneři pracují na 
základě interních hodnot a dodržují vnitřní etický 
kodex naší společnosti

 neustálá kontrola kvality – garantujeme 
odbornost, rychlé řízení a optimalizaci nákladů po 
celém světě 

 spolehlivé zprávy  partneři se schopností 
poskytovat objektivně, pravidelně a bez vyzvání 
informace o aktuální fázi řízení

Myslíme globálně – jednáme lokálně!

With head and heart in finance

www.eosksi.cz


