
Medzinárodné ciele vyžadujú medzinárodné 
riešenia
Vaša spoločnosť úspešne pôsobí v medzinárodnom 
prostredí a stále viac Vašich príjmov pochádza zo 
zahraničia. Čo sa však stane, ak Vaši zahraniční zákazníci 
prestanú platiť? Viete, že bude ťažké získať Vaše peniaze. 
Treba prekonať jazykovú bariéru, kultúrne rozdiely, 
odlišné zákony a nevyhnutnú geografickú vzdialenosť. 
Koľko cudzích jazykov musíte ovládať, aby ste si vymohli 
svoje svoje pohľadávky v  zahraničí? My Vám to povieme: 
žiadne! Vaši zákazníci môžu pochádzať z rôznych krajín, 
ale s nami máte len jednu kontaktnú osobu pre celú 
oblasť manažmentu zahraničných pohľadávok.

EOS Group
EOS, jedna z vedúcich spoločností v oblasti finančných 
služieb na svete, poskytuje služby inkasa pohľadávok 
už od roku 1974. Viac než 50 pobočiek patriacich 
spoločnosti EOS, v 26 krajinách Európy, Severnej a 
Južnej Ameriky a Ázie, poskytuje svoje služby viac 
ako 20 000 zákazníkom. Na celom svete pracuje pre 
skupinu EOS Group viac ako 8 500 ľudí.

With head and heart in finance

Na čo sa môžete spoľahnúť:
 rýchla a účinná správa pohľadávok po celom 

svete
 priateľský a zákonný prístup k zákazníkom s 

omeškanými platbami
 vyššia miera úspešnosti vďaka správe 

pohľadávok priamo na mieste
 jedna kontaktná osoba pre celý manažment 

zahraničných pohľadávok.

Riešenie pre Centrá zdieľaných služieb (CZS)
Máte jednu centrálu, ktorá sa stará o inkaso celej skupiny 
a hľadáte partnera, ktorý podporí vaše komplexné 
procesy a zlepší výsledky inkasa? Spoločnosť EOS vám 
ponúka prispôsobené a vysoko automatizované riešenie 
pre mandátnu správu pohľadávok doma i v zahraničí:
 Rámcová zmluva  s Vašim CZS
 Informovanie na skupinovej úrovni
 Centrálna fakturácia alebo fakturácia v rámci 

krajiny
 Flexibilné komunikačné kanály
 Integrácia IT systému

Medzinárodné inkaso pohľadávok



EOS Global Collection: Inovatívna technológia
Spoločnosť EOS vyvinula medzinárodnú IT platformu, 
ktorá optimalizuje globálne pracovné postupy tým, že 
automatizovane riadi presuny jednotlivých prípadov 
medzi partnermi po celom svete. Platforma zabezpečuje 
priamu a transparentnú komunikáciu v reálnom čase. 
Kedykoľvek potrebujete aktuálne informácie o stave 
Vašich medzinárodných záležitostí, stačí sa prihlásiť do 
platformy, kde nájdete požadovanú informáciu o stave 
pohľadávky, pričom je zaistená úplná bezpečnosť údajov.
www.eos-globalcollection.com

Nastavujeme globálne štandardy kvality
Vysoká kvalita služieb po celom svete je našou hlavnou 
prioritou. Všetci naši partneri musia spĺňať naše požiadavky 
na kvalitu a dodržiavať náš etický kódex.
Proces mandátnej správy pohľadávok naši partneri 
realizujú lokálne. Vďaka tomu vieme zaručiť právnu 
odbornosť a zároveň rešpektovať miestnu mentalitu. 
Vy tak môžete priamo profitovať z našich rozsiahlych 
skúseností a miestneho know-how.

Len tie najlepšie riešenia
Našim cieľom je umožniť Vašim globálnym aktivitám 
čo najlepšie možné výsledky. Dovoľte Vašim 
obchodom rásť a prosperovať! My sa Vám postaráme 
o manažment pohľadávok.

Ak máte záujem o ďalšie poradenstvo, spojte 
sa prosím s miestnym predajcom.

EOS KSI Slovensko s.r.o.
Pajštúnska 5
851 02 Bratislava
Phone: +421 2 32300-300 
Fax: +421 2 32300-110
obchod@eos-ksi.sk

www.eos-ksi.sk

Celosvetová partnerská sieť
Vo viac ako 180 krajinách máme rozsiahlu sieť 
partnerov, ktorá spĺňa nasledujúce kritériá:

 kompetentní partneri - Spoločnosti patriace 
skupine EOS, známe inkasné spoločnosti a vybrané 
advokátske kancelárie, ktorí konajú lokálne

 spoločné vnímanie – Naši partneri konajú 
v súlade s našimi hodnotami a dodržiavajú náš 
etický kódex

 neustála kontrola kvality – Garantujeme 
odborné a rýchle spracovanie a optimalizáciu 
nákladov po celom svete

 spoľahlivé podávanie správ – Partneri s 
poistením zodpovednosti pravidelne a bez toho, 
že by ich bolo treba žiadať, podávajú správy o 
aktuálnom stave spracovania pohľadávky.

Myslíme globálne - konáme lokálne!

With head and heart in finance


