Nemzetközi adósságbehajtás

A nemzetközi célok nemzetközi
megoldásokat igényelnek
A vállalata sikeresen tevékenykedik nemzetközi
környezetben, és növekvő mértékben érkeznek
átutalásai külföldről. De mi történik, ha nemzetközi
ügyfelei nem tudnak fizetni? Ön nyilván tisztában
van azzal, hogy az adósság behajtása nehéz feladat.
Számolnia kell nyelvi nehézségekkel, kulturális
különbségekkel, eltérő törvényi szabályozással és
az elkerülhetetlen földrajzi távolság leküzdésével.
Vajon hány idegen nyelvet kell beszélnie ahhoz, hogy
hozzájuthasson a követeléseihez külföldön? Eláruljuk
Önnek: egyetlenegyet sem! Számos ügyfele lehet eltérő
országokban, de ha bennünket választ, csak egyetlen
személlyel kell kapcsolatot tartania a teljes nemzetközi
követeléskezelése kézben tartása érdekében.
EOS Csoport
Az EOS, a világ egyik vezető pénzügyi szolgáltató vállalata
1974 óta biztosít adósságbehajtási szolgáltatásokat.
Jelenleg több mint 50, az EOS tulajdonában álló vállalat
működik Európa, Észak- és Dél-Amerika, valamint Ázsia
26 országában, amelyek több mint 20 000 ügyfelet
szolgálnak ki. Világszerte több mint 8500 munkatárs áll
az EOS Csoport alkalmazásában.

Mit nyújtunk Önnek:
 gyors és hatékony behajtás világszerte
 barátságos és jogilag megalapozott hozzáállás
a fizetéssel elmaradó ügyfelek kezelésében
 magasabb sikerráta a helyben történő
behajtásnak köszönhetően
 egyetlen kapcsolattartó személy a komplett
terület kezelésére nemzetközi követeléskezelés.
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Megoldás szolgáltatóközpontok (SSC-k) számára
Egy központi részleg kezeli az egész cégcsoport
kintlévőségeit, és olyan partnerre van szüksége, amely
támogatást nyújt a komplex folyamatokhoz és a behajtási
eredmények javításához? Az EOS személyre szabott és a
legkisebb részletekre lebontott megoldást kínál a hazai és
a határokon átnyúló adósságbehajtáshoz:
 Keretszerződés és csoportszintű jelentés
 Számlázás az egyes országok szintjén vagy
központilag
 Rugalmas kommunikációs csatornák
 Az informatikai rendszer integrációja

Globális gondolkodás - helyi cselekvés
Partnerhálózat a világ minden részén
A több mint 180 országban jelenlevő partnerhálózatunk
a következőket kínálja Önnek:


Kompetens partnerek – Az EOS tulajdonában álló,
jól ismert adósságbehajtó vállalatok és gondosan
kiválasztott ügyvédek helyben teszik meg a
szükséges intézkedéseket



Közös felfogás – Partnereink az általunk vallott
értékek szerint cselekszenek és betartják az etikai
kódexünkben foglaltakat



Folyamatos minőség-ellenőrzés – Világszerte
garantáljuk a hozzáértést és tapasztalatot, a gyors
feldolgozást és a költségoptimalizálást



Megbízható jelentéskészítés – Felelősségbiztos
ítással rendelkező partnereink gyorsan, rend
szeresen és külön kérés nélkül végzik a
jelentéskészítést.

EOS Global Collection: Innovatív technológia
Az EOS kifejlesztett egy nemzetközi informatikai
platformot, amely azáltal, hogy szabályozza az
automatizált esetátadásokat világszerte megtalálható
partnereink között, optimalizálja a globális munkafoly
amatokat. A platform közvetlen, átlátható és valós idejű
kommunikációt tesz lehetővé. Ha tudni kívánja, hogyan
állnak nemzetközi behajtási ügyei, egyszerűen csak
lépjen be a platformra, ahol az adatok biztonságának
teljes körű szavatolása mellett megtalálja az aktuális
állapotra vonatkozó információkat.
www.eos-globalcollection.com
Globális mércét állítunk a minőség területén
Első számú prioritásunk világszerte a minőség. Partner
eink mindegyikének meg kell felelnie a minőségre vonat
kozó követelményeinknek, és követnie kell az etikai
kódexünkben foglaltakat.
Az adósságbehajtást helyi partnereink végzik. Ez lehetővé
teszi számunkra, hogy jogi hozzáértést biztosítunk a
helyi szokások figyelembe vételével és tiszteletben
tartásával, hogy Ön közvetlenül élvezhesse a kiterjedt
tapasztalatunkból és helyismeretünkből fakadó előnyöket.
Csak a legjobb megoldás
Célunk a lehető legjobb eredmények elérése az Ön
globális tevékenysége számára. Ön koncentráljon
nemzetközi üzleti vállalkozása gyarapítására! Mi
gondoskodunk az azzal kapcsolatban felmerülő
követelések kezeléséről.
További tudnivalókért és tanácsadásért, kérjük,
forduljon a helyi értékesítési munkatársunkhoz.
EOS KSI Magyarország Inkasszó Kft.
H-1132 Budapest, Váci út 30.
1437 Budapest, Pf. 300.
Phone: +36 1 885-0100
Fax: +36 1 999-7930
sales@eos-ksi.hu
www.eos-ksi.hu
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