Mednarodna izterjava dolgov

Mednarodni cilji zahtevajo
mednarodne rešitve
Vaše podjetje uspešno posluje v mednarodnem okolju
in vse pogosteje prejemate plačila iz tujine. Kaj pa se
zgodi, če mednarodne stranke prenehajo plačevati? V
takšnem primeru boste težko prišli do svojega denarja.
Obstajajo jezikovne ovire, kulturne razlike, razlike v
zakonodaji in neizogibne geografske razdalje, ki jih je
treba premostiti. Koliko tujih jezikov morate govoriti,
da lahko uveljavljate svoje terjatve v tujini? Povedali
vam bomo koliko: nič! Morda imate veliko strank v
različnih državah, toda z našo pomočjo potrebujete
samo eno osebo za celotno kompleksno področje
mednarodnega upravljanja terjatev.
Skupina EOS
EOS, eno vodilnih svetovnih podjetij za finančne
storitve, vam izterjavo zagotavlja že od leta 1974.
Trenutno je v skupini EOS več kot 50 podjetij, ki
delujejo v 26 državah v Evropi ter Severni in Južni
Ameriki in Aziji. V skupini EOS je zaposlenih več kot
8.500 ljudi po vsem svetu.

Od nas lahko pričakujete:





Hitro in učinkovito izterjavo po vsem svetu
Prijazen in pravno ustrezen pristop do dolžnikov
Višje stopnje uspešnosti zaradi lokalne izterjave
Eno osebo za celotno področje mednarodnega
upravljanja terjatev
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Rešitev za centre skupnih služb
(Shared Service Centre)
Ali imate v organizacijski sestavi oddelek, ki
centralizirano upravlja terjatve za celotno skupino
po celem svetu in iščete partnerja, ki bi razumel
kompleksnost vaših procesov in bi pomagal izboljšati
vaše rezultate na področju izterjav?
EOS vam nudi prilagojeno in visoko specializirano
rešitev za izterjavo dolgov na domačem in tujem trgu:
 Nosilni sporazum s SSC
 Poročanje na ravni skupine EOS
 Fakturiranje na ravni posamezne države
ali centralizirano
 Fleksibilni komunikacijski kanali
 IT sistemska podpora

Misli globalno – deluj lokalno
Svetovna partnerska mreža
V več kot 180 državah smo vzpostavili široko
partnersko mrežo, ki jo odlikujejo naslednje lastnosti:


zanesljivi partnerji – družbe skupine EOS v
državah, ugledna podjetja za izterjavo in izbrani
odvetniki, ki delujejo na lokalni ravni
posamezne države



skupne vrednote – vsi naši partnerji delujejo v
skladu z našimi vrednotami in kodeksom ravnanja



stalni nadzor kakovosti – zagotavljamo
strokovnost, kratke odzivne čase in optimizacijo
stroškov po vsem svetu



zanesljivo poročanje – vsi partnerji imajo
zavarovalno odgovornost. O poteku izterjave
poročajo sprotno in redno

EOS Global Collection: Napredna tehnologija
Skupina EOS je razvila mednarodno informacijsko
platformo, ki optimizira potek dela na globalni ravni, s
samodejnim prenosom primerov izbranim partnerjem
po vsem svetu. Platforma zagotavlja neposredno in
pregledno komunikacijo v realnem času. Kadarkoli
potrebujete najnovejše informacije o statusu
predanih primerov, boste preko platforme našli
iskane informacije, pri čemer je zagotovljena
varnost podatkov.
www.eos-globalcollection.com
Postavljamo globalne standarde kakovosti
Visoka kakovost po vsem svetu je naša prednostna
naloga. Vsi naši partnerji morajo izpolnjevati naše
zahteve glede kakovosti in ravnati v skladu z našim
kodeksom ravnanja.
S tem zagotavljamo pravno strokovno znanje in
izkušnje ob spoštovanju lokalne mentalitete, vi pa
boste imeli neposredne koristi od naših bogatih
izkušenj in lokalnega strokovnega znanja.
Samo najboljša rešitev
Prizadevamo si doseči najboljše možne rezultate za
vaše globalno delovanje. Naj vaše poslovanje s
tujino raste in uspeva, mi pa bomo poskrbeli za
upravljanje terjatev.
Za več informacij nas obiščite na spletu ali
preprosto pokličite na
EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o.
Letališka cesta 33
SI - 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 3000 500
Fax: +386 (0)1 3000 501
info@eos-ksi.si
www.eos-ksi.si
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