
Relaţiile de afaceri internaţionale necesită 
soluţii potrivite
Compania dumneavoastră operează cu succes în 
mediul de afaceri internaţional şi încasează tot mai 
multe facturi de peste hotare. Dar ce se întâmplă în 
cazul în care clienţii dumneavoastră internaţionali nu îşi 
mai onorează obligaţiile de plată? Ştiţi că va fi dificil să 
vă recuperaţi sumele respective. Va trebui să depăşiţi 
barierele lingvistice, diferenţele culturale, legislaţia 
diferită, precum şi distanţa dintre dumneavoastră 
şi clientul debitor. Câte limbi străine ar trebui să 
vorbiţi pentru a gestiona creanţele internaţionale 
neîncasate? Vă spunem noi: niciuna! Chiar dacă aveţi 
nenumăraţi clienţi în diferite ţări, prin colaboarea cu 
EOS, dumneavoastră veţi avea o singură persoană de 
contact pe întregul portofoliu de creanţe internaţionale.

Grupul EOS 
EOS, una dintre cele mai importante companii de servicii 
financiare din lume, asigură servicii de colectare a 
debitelor încă din anul 1974. În prezent, mai mult de 50 de 
birouri deţinute de EOS activează în 26 de ţări din Europa, 
America de Nord şi de Sud, precum şi Asia, prestând 
servicii pentru mai mult de 20.000 de clienţi. Grupul EOS 
are peste 8.500 de angajaţi în întreaga lume.

With head and heart in finance

Vă puteţi baza pe:
 Colectarea creanţelor internaţionale rapid şi 

eficient
 Abordarea clienţilor debitori într-o manieră 

prietenoasă şi corectă din punct de vedere legal
 Rate de succes mai mari datorită proceselor de 

colectare desfăşurate
 O singură persoană de contact pentru tot 

portofoliul de creanţe.

Soluţie pentru Centre de Servicii Partajate (SSC)
Aveţi deja o entitate centrală care se ocupă de colectarea 
debitelor la nivel de grup şi căutaţi un partener care 
să vină în sprijinul proceselor dvs. complexe şi care să 
contribuie la îmbunătăţirea rezultatelor activităţii de 
colectare? EOS vă oferă o soluţie personalizată şi extrem 
de transparentă pentru colectarea transfrontalieră şi 
naţională a debitelor nerecuperate:
 Un contract cadru şi raportare la nivel de grup
 Facturare la nivel naţional sau centralizat
 Canale flexibile de comunicare
 Integrare de sisteme IT

Colectare de debite internaţionale



EOS Global Collection: Tehnologie inovativă
EOS a dezvoltat o platformă IT internaţională care 
optimizează fluxul de operaţiuni prin alocarea şi 
monitorizarea cazurilor în toată lumea.
www.eos-globalcollection.com 

Stabilim standarde globale de calitate
Standardele înalte de calitate la nivel global sunt 
prioritatea noastră. Toţi partenerii noştri trebuie să 
îndeplinească cerinţele noastre de calitate şi să 
respecte codul EOS de conduită. Garantăm aceeaşi 
calitate pentru managementul creanţelor provenite 
din orice ţară.
Astfel, garantăm competenţa juridică şi în acelaşi timp 
respectarea mentalităţilor locale, iar dumneavoastră 
veţi beneficia direct de experienţa extinsă şi de 
cunoştinţele noastre locale.

Doar cele mai bune soluţii
Obiectivul nostru este să obţinem cele mai bune 
rezultate pe creanţele dumneavoastră internaţionale. 
Afacerile dumneavoastră internaţionale pot să crească 
şi să se dezvolte pentru că EOS vă gestionează 
creanţele.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să 
contactaţi reprezentantul local EOS.

EOS KSI Romania 
Conect Business Park 
Bd. Dimitrie Pompeiu Nr. 10A Clădirea C3, etaj 7
Sector 2, Bucureşti, 020337 
Telefon:  +40 21 30035-58 
Fax:  +40 21 30035-57
sales@eos-ksi.ro

www.eos-ksi.ro

Reţea internaţională de parteneri
Vă punem la dispoziţie o reţea internaţională care 
acoperă peste 180 de ţări, formată din: 

 Companii EOS, agenţii de colectare partenere şi 
cabinete de avocatură care acţionează în acord cu 
valorile şi codul de conduită EOS. 

 În acelaşi timp, garantăm expertiza locală, 
procesarea rapidă a cazurilor şi optimizarea 
costurilor. 

 Întreaga reţea EOS vă asigură transparenţa 
acţiunilor pe cazurile în lucru precum şi informarea 
dumneavoastră proactivă.

Gândim global – acţionăm local!

With head and heart in finance


