PATRIOT GROUP
Manažment rizikových pohľadávok

KAMARÁTI BUĎME, DLHY SI PLAŤME!

O NÁS
Spoločnosť Patriot sme založili 1.2.2006, ako
firmu zameranú na vymáhanie pohľadávok
a na ochranu osôb a majetku. Spolupracovali
sme s viacerými spoločnosťami a dosiahli sme
v týchto oblastiach nemalé úspechy na území
celého Slovenska. Komplexnosť našich aktivít
vyústila v roku 2010 do vzniku spoločnosti
Patriot Group, s. r. o.. Dnes vám dokážeme
poradiť pri posudzovaní miery rizika vašich
investícií a jednotlivých obchodov, upozorniť vás
na možné problémové subjekty, efektívne riešiť
už vzniknuté problémy. Môžete nám úplne zveriť
správu svojich pohľadávok. Budeme s vami
už pri vzniku záväzkovo-obchodných vzťahov,
budeme za vás sledovať harmonogram plnenia
vašich pohľadávok, viesť komunikáciu s vašimi
dlžníkmi a realizovať efektívne plnenie vašich
pohľadávok. Podarilo sa nám nadobudnúť
vysokú mieru autority – v rámci portfólia
našich komplexných služieb je aj kooperujúca
advokátska
kancelária.
Disponujeme
špeciálnymi zložkami na operatívne zisťovanie
finančných pomerov dlžníkov. Spoločnosť má
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dlhoročné skúsenosti s vymáhaním pohľadávok
a s hľadaním optimálnych riešení, ktoré prinášajú
nielen vyhratý spor alebo kus papiera, ktorý vám
neprinesie peniaze domov, ale hlavne výsledok
vo forme uhradenia pohľadávky. Snažíme sa
klientom ušetriť peniaze a eliminovať riziko
neplatenia odberateľov a dlžníkov. Neženieme sa
do súdnych sporov plných poplatkov, ale snažíme
sa v prvom rade vyčerpať všetky možnosti
mimosúdneho vymáhania. Komunikáciu s nimi
vedieme elektronicky, administratívne, ale
v neposlednom rade hlavne osobne. Dokážeme
vám poskytnúť kompletný servis aj vtedy,
ak sa nedá vyhnúť súdnemu či exekučnému
vymáhaniu pohľadávky. Vždy solídne, diskrétne,
promptne a efektívne.
Mgr. Juraj Imrich MBA, MSc., LL.M., CMAS
konateľ spoločnosti

ČAS SÚ PENIAZE

ŠPECIALIZÁCIA
PATRIOT GROUP, s.r.o. sa špecializuje na správu, riadenie a manažovanie rizikových pohľadávok.
Pohľadávky vymáhame pre právnické aj pre fyzické osoby. Prevezmeme do svojej správy vaše
jednotlivé pohľadávky alebo balíky pohľadávok a zaistíme efektívny prístup k vymáhaniu dlžných
čiastok. Preberáme záštitu aj nad komplexným právnym poradenstvom celej vašej firmy v rámci
pohľadávok a možných právnych konfliktov. V dnešnej dobe sa snažíme predchádzať vzniknutiu
pohľadávok a posilniť právne postavenie klienta. Dôraz kladieme na zachovanie dobrých obchodných
vzťahov s vašimi odberateľmi a zachovanie goodwillu našich klientov. Cieľom je spokojný klient,
ktorý sa domohol svojej pohľadávky, ale aj s tým súvisiace možné zlepšenie platobnej disciplíny
v podnikateľskom prostredí na Slovensku.

U NÁS MÁTE K DISPOZÍCII:
 tím s kvalifikáciou na operatívne zisťovanie platobnej kondície dlžníka
 advokátsku kanceláriu, ktorá zabezpečuje kompletný servis v prípade
súdneho sporu v obchodnoprávnom a v občianskoprávnom konaní,
v trestnom konaní, reštrukturalizačné a konkurzné konanie atď.
 právny software pre inkasné spoločnosti, ktorý poskytuje detailný
prehľad o aktuálnom stave pohľadávok
 unifikovaný informačný systém na vykonávanie podrobných screeningov
subjektov
 špecializovanú účtovnú kanceláriu
 notársky úrad
 súdnych znalcov
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KTO VČAS DÁVA, DVAKRÁT DÁVA

RIEŠENIE POHĽADÁVOK
MIMOSÚDNE VYMÁHANIE POHĽADÁVKY
Vaše pohľadávky môžeme riešiť:
 Mimosúdne.
 Súdne so zabezpečením potrebných
právnych krokov prostredníctvom
advokátskej kancelárie a následného
núteného súdneho výkonu formou exekúcie.
Na základe dlhoročných skúseností
preferujeme nasledovné spôsoby
mimosúdneho vymáhania:
 Osobné návštevy na mieste sídla firmy/
bydliska dlžníka, prevádzke, na mieste
bydliska konateľa a spoločníkov, všetkých
spriaznených osôb, ktoré sú spojené
s výberom finančnej hotovosti.
 Spolupráca pri zisťovaní trvalých pobytov
s mestskými/obecnými úradmi.

 Pravidelný telefonický kontakt.
 Pravidelný sms upozorňovací systém dlžníkov.
 Zasielanie upomienok a výziev na úhradu
formou pošty a e-mailu.
 Predbežné zisťovanie majetkových pomerov
dlžníkov (aj keď to je predmetom exekúcie).
 Zaistenie pohľadávok dohodou o splátkovom
kalendári, dohodou o uznaní záväzku.
 Spísanie notárskej zápisnice o uznaní dlhu
ako priameho exekučného titulu.
 Podpísanie zmenky.
 Návštevu obchodných partnerov dlžníka.
 Všetky potrebné úkony na posilnenie právnej
pozície klienta a posilnenie vymožiteľnosti
pohľadávok.

VYMÁHANIE POHĽADÁVKY ZAISTENÍM POTREBNÝCH
PRÁVNYCH KROKOV
Zastupovanie pri:
 Občiansko-právnych sporoch.
 Obchodno-právnych sporoch.
 Trestno-právnych sporoch.
 Podanie návrhu na vydanie platobného
rozkazu.
 Podanie návrhu predbežného opatrenia na
majetok dlžníka.
Kompletné zabezpečenie v exekučnom konaní:
 Zisťovanie majetkových pomerov dlžníka.
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 Podanie návrhu na vykonanie exekúcie.
 Prítomnosť pri súpise hnuteľných vecí.
Podanie trestného oznámenia:
 Konzultácia so zložkami štátnej správy
(policajný zbor, NAKA, odbor ekonomickej
kriminality, príslušná prokuratúra, súd,
daňový úrad atď.).

DOBRÉ ÚČTY ROBIA DOBRÝCH PRIATEĽOV

PREVEROVANIE SUBJEKTOV
Naša spoločnosť pracuje s unifikovaným informačným systémom, ktorý umožní odsledovať komplexné
informácie o podnikateľských subjektoch a tiež o fyzických osobách.
Preverovanie subjektov prostredníctvom systému zahŕňa:
 všetky aktuálne údaje o právnickej / fyzickej osobe
 aktuálny počet exekúcií vedených voči právnickej / fyzickej osobe
 výšku plnenia exekúcií
 informácie o nehnuteľnom majetku vo vlastníctve právnickej / fyzickej osoby
 aktuálne a historické záznamy o dlhoch voči štátnym subjektom a lízingovým spoločnostiam
 informácie z databázy konkurzov a reštrukturalizácií
 index platobnej disciplíny právnickej osoby
 vlastnícke a obchodné vzťahy
 varovné informácie o subjektoch
 finančné reporty

SME ODMEŇOVANÍ LEN Z TOHO, ČO VYMÔŽEME
Druh spolupráce je možný vo viacerých variantoch
 odmeňovanie z vymožených pohľadávok podľa vopred dohodnutej percentuálnej výšky
 paušálne odmeňovanie + vopred dohodnutá percentuálna výška odmeny
 paušálne odmeňovanie
Všetky varianty sú modifikovateľné podľa potrieb klienta.
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DÔVERUJ, ALE PREVERUJ!

NEVYMÔŽEME? NEPLATÍTE!
V čom sa odlišujeme od iných spoločností
zaoberajúcich sa vymáhaním pohľadávok?
Na rozdiel od nich nie sme iba inkasnou
spoločnosťou, ktorá rozosiela výzvy a čaká kto
kedy zaplatí. Hlavnou náplňou našej činnosti je
reálna práca v teréne, poradenstvo a osobný
kontakt s dlžníkmi. Takto o nich získame aktuálne
a presné informácie a vieme zvoliť najvýhodnejší
postup. Tento spôsob práce je efektívny
a osvedčený hlavne v prípadoch, keď firmy
nesídlia na mieste uvedenom v obchodnom
registri alebo ich konatelia zmenia miesto svojho
trvalého pobytu. Uvedený postup tiež umožňuje
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predchádzať problémom pri doručovaní súdnych
zásielok, nakoľko príslušný súd upovedomíme
o aktuálnych adresách na ich doručovanie. Tieto
služby ponúkame najmä pre znovu získanie času,
ktorý ste nútení tráviť telefonovaním, zasielaním
výziev, urgovaním súdov... Nešetríme naším
klientom len peniaze, ale aj čas, ktorý nemusia
venovať tejto problematike a môžu ho venovať
tomu, čo uznajú za vhodné, ako je napríklad
biznis, ktorý im produkuje peniaze alebo
v neposlednom rade svojim najbližším a rodine.
A predsa ČAS SÚ PENIAZE!

SÚHRN TOHO ČO PRE VÁS DOKÁŽEME SPRAVIŤ:
 Prevzatie agendy celej spoločnosti a všetkých jej pohľadávok do správy v akomkoľvek stave.
 Upomienkový servis, SMS upomienkový servis, pravidelný telefonický kontakt.
 Osobné návštevy dlžníka, spoločníkov, konateľov, všetkých dostupných spriaznených
osôb, atď..
 Spísanie splátkových kalendárov, uznaní záväzku, ktoré majú význam pre vymáhanie pohľadávky.
 Zapožičanie upozorňovacej pečiatky na vystavené faktúry klienta.
 Zisťovanie pomerov obchodných partnerov klienta, ich finančných pomerov a platobnej disciplíny,
možnosť poskytnúť komplexný právny servis.
 Preverenie finančnej kondície neplatiča alebo potenciálneho klienta.
 Využitie našej databázy neplatiacich a problémových subjektov.
 Komplexné preverovanie subjektov.
 V rámci podpisov splátkových kalendárov a uznaní záväzkov, pristúpenie konateľa k dlhu ako
fyzickej osoby.
 Vydanie predbežných opatrení na majetok dlžníka a spoludlžníka do 72 hodín od žiadosti
a zabezpečenia potrebných podkladov (účet, nehnuteľnosť atď.).
 V rámci splátkových kalendárov a uznaní záväzku si nárokujeme úrok z omeškania s výhodnejšou
percentuálnou výškou pre klienta a zmluvnú pokutu.
 Vstúpenie do prebiehajúcich súdnych procesov, exekučných konaní, v prípade ich efektívnosti
prebratie prípadov advokátskou kanceláriou.
 Vstúpenie do zmlúv klienta, doplnenie o jednotlivé doložky posilňujúce právne postavenie klienta
a prípadne efektívnejšiu vymáhateľnosť.
 K dispozícii je spolupracujúca advokátska kancelária pre potrebné konzultácie atď.
 Kompletný servis poskytovaný advokátskou kanceláriou.
 Predchádzanie vzniku pohľadávok a rizikových obchodných vzťahov.
 Vedenie a príprava konkurzného konania a reštrukturalizačného konania.
 Akákoľvek požiadavka klienta o doplňujúce služby a služby podľa požiadaviek
v rámci manažovania pohľadávok a právneho poradenstva, je pre nás akceptovateľná.

NEKLAM.SK
Portál, prostredníctvom ktorého máte k dispozícií:
 detailné overenie právnických osôb a fyzických osôb
– podnikateľov (exekúcie, dlhy a nedoplatky, platobné
rozkazy a súdne rozhodnutia a iné),
 možnosť získania pečate OVERENÝ PODNIK,
ktorá deklaruje vašim obchodným partnerom, že
obchodujú s preverenou spoločnosťou.
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S NAMI VAŠE POHĽADÁVKY
NEZHORIA NA KOŇOCH
PATRIOT GROUP, s.r.o.

Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
0917 71 77 72
vymahanie@patriotgroup.eu

IČO: 45407657
IČ DPH: SK 202 297 6109
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
na Okresnom súde v Trenčíne.
Oddiel: Sro. Vl. č. 22660/R
IBAN: SK96 5600 0000 0007 0766 7001
Prima banka Slovensko, a.s.

WWW.PATRIOTGROUP.EU

SME ČLENMI

