
 

 

 
 
 
 

 
Descrierea serviciilor LIB-Inkasso  
 
Înmânați creanțele echipei noastre competente în colectarea acestora. Datorită prelucrării rapide și 
ușoare a cererii Dvs., evitați procedurile lungi și costisitoare pentru somațiile judiciare și, prin urmare, 
vă asigurați lichiditatea. 

 
 

 
Inkasso / Germania și Europa  
 
Procesul nostru eficient de colectare se bazează pe mulți ani de experiență și o bună empatie. 
 
Serviciile noastre sunt ușor de explicat și pot fi implementate rapid folosind următoarele orientări: 

 Structura clară a prețurilor - deci niciun cost ascuns 

 Colaborare simplă pentru depunerea de documente, facturi etc., liste de creanțe 

 Procesare rapidă - somațiile sunt trimise în 24 de ore 

 Plățile primite sunt expediate în termen de 48 de ore 

 Cheltuielile Dvs. interne și externe sunt solicitate debitorului, inclusiv dobânda 

 Rată de succes extrajudiciară de peste 80% 

 B2B - expertiză de la antreprenori pentru antreprenori 

 Lichiditate rapidă pentru planurile companiei Dvs. 

 Chiar și cele mai mici creanțe sunt luate în considerare 
 Creanțele vechi și, de asemenea, expirate pot fi încă valoroase 

 Suport internațional în limba Dvs. datorită a 22 de angajați și agenți 
  

 
Principiul nostru: 

Nu veți suporta costuri care nu sunt discutate în prealabil cu Dvs. 
 

 

Pre-judiciar / 33 de țări din Europa 

Sarcina noastră este să colectăm creanțele / facturile scadente rapid și eficient. 

După o cerere scrisă de plată de la noi, mai mult de 55% dintre debitori își plătesc facturile restante. 
Contactându-i telefonic și în diverse moduri, obținem o rată de succes suplimentară de 25 până la 
30%.  

Pentru colectarea prejudiciară, suportați cheltuieli pentru gestionarea inițială, conform listei de prețuri 
fixe. Aceste taxe vor fi reachitate de debitor și vă vor fi rambursate după primirea întregii creanțe. 

De asemenea, putem prelucra și cereri sau reclamații în litigiu. Memento-ul nostru de colectare 
deschide astfel comunicarea și oferă o soluție pentru toți cei implicați.   

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

În instanță / în toată Germania și în țările europene 

Fără excepție, măsurile legale vor fi făcute numai după consultarea cu Dumneavoastră. După 
aprobarea Dvs., începe un proces de colectare judiciar. 

În calitate de  firmă înregistrată de colectare a datoriilor, ne este permis să însoțim proceduri de 
colectare legală fără asistență juridică și să aplicăm măsuri de executare judecătorească din partea 
instanței. 

O rețea internațională de agenți, avocați și executori judecătorești vă stă la dispoziție. 

 

Monitorizare 

Monitorizăm continuu debitorii. Dacă există modificări, clienții noștri vor fi informați. 

Din acest motiv, fiecare schimbare economică a debitorului este evaluată de echipa noastră 
specializată în colectarea datoriilor și, dacă este necesar, folosită ca o oportunitate pentru a încheia 
un acord de plată cu debitorul. 

Dacă debitorul se dovedește insolvabil în ciuda activelor, se vor pune în aplicare alte măsuri de 
executare (de exemplu, executare judecatorească, proprirea contului ) care vor avea ca rezultat un 
succes de plată. 

Creanțele care au fost deja anulate obțin astfel un randament extraordinar. 
 

 

Servicii incluse 

Transparenţă: 
Veți primi mereu informații despre procesarea și starea cererii (cererilor) depuse. 
 
Evaluare și recomandare gratuită:  
Vă sfătuim cu privire la posibile reclamații controversate și, după examinarea documentelor Dvs., vă 
oferim recomandări despre cum să procedați. 
 
Verificarea bonităţii: 
Verificarea continuă a bonităţii pentru tranzacțiile în curs. 
 
Consiliere telefonică gratuită. 
 
Contactați-ne, vă oferim cu plăcere consiliere: 
Detalii de contact centrale: 
Tel. +49 4188 8928 70          
Fax.+49 4188 8928 79  
Mail: info@lib-eurokasso.com          
 
Persoanele noastre de contact pot fi găsite și pe pagina noastră de contact www.lib-eurokasso.com 
 
 
 
 
 

http://www.lib-eurokasso.com/

