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S vymáhaním
začneme do 2 hodín
od obdržania
podkladov
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zálohy vopred

Vykonávame dôkladné
lustrácie subjektov
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Nezabúdame
na vymáhanie
úrokov
a zmluvnej pokuty

Šetríme Váš
čas a peniaze
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Vašu pohľadávku začneme vymáhať do 2 hodín od zaslania všetkých podkladov,
Detailný screening spoločností a fyzických osôb,
Pravidelná telefonická, písomná, sms urgencia k úhrade,
Osobné návštevy dlžníkov, konateľov, spoločníkov a všetkých dostupných spriaznených
osôb,
Pripomínanie záväzku dlžníkovi prostredníctvom sms brány,
Spísanie splátkových kalendárov, uznaní záväzku, posilnenie právnej istoty klienta,
V rámci splátkových kalendárov a uznaní záväzku zabezpečujeme pre klienta výhodné
úroky z omeškania a zmluvnú pokutu,
Zapožičanie upozorňovacej pečiatky a vloženie upozorňovacej klauzuly do Vášho
fakturačného systému,
Zisťovanie finančných pomerov a platobnej disciplíny obchodných partnerov klienta,
Využitie našej databázy neplatiacich a problémových subjektov,
Týždenné zasielanie tzv. Upozornenia na nedôveryhodný subjekt, ktoré informuje
o problémových subjektoch,
Komplexný právny servis advokáta,
Vydanie predbežných opatrení na majetok dlžníka a spoludlžníka do 72 hodín
od podania žiadosti a zabezpečenia potrebných podkladov (účet, nehnuteľnosť atď.),
Vstúpenie do prebiehajúcich súdnych procesov, exekučných konaní. V prípade ich
efektívnosti prebratie prípadov kooperujúcim právnym zástupcom,
Úprava zmlúv klienta, doplnenie o jednotlivé doložky posilňujúce právne postavenie
klienta a zabezpečenie prípadnej efektívnejšej vymožiteľnosti,
Právne konzultácie so spolupracujúcou advokátskou kanceláriou,
Žaloby vyhotovené a podané prostredníctvom úzko kooperujúcej advokátskej kancelárie,
Podávanie žalôb na okresné súdy cez upomínacie konanie,
Právne analýzy trestnoprávnej zodpovednosti štatutárov, ekonomická analýza
a následné vytvorenie podnetu na príslušné orgány dozoru a orgány činné
v trestnom konaní,
Predchádzanie vzniku pohľadávok a rizikových obchodných vzťahov,
Vedenie a príprava konkurzného konania a reštrukturalizačného konania,
Monitoring rizikových subjektov,
Na vyžiadanie, do 1h zašleme aktuálne informácie o stave pohľadávok. Prípadne
možnosť pravidelných reportov, zaslaných vždy ku konkrétnemu dňu v mesiaci.

Vyššie uvedené služby je možné upraviť a doplniť podľa požiadaviek a potrieb klienta.

Sme odmeňovaní len z toho čo vymôžeme.
Naša odmena za mimosúdne vymáhanie pohľadávok sa pohybuje
vo výške 10-20% z vymožených finančných prostriedkov.
Finálna odmena je predmetom individuálneho rokovania.
www.patriotgroup.eu

BALÍČKY SLUŽIEB PATRIOT GROUP, S.R.O.
BALÍČEK MINI
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BALÍČEK ŠTANDARD

detailné lustrácie 3 subjektov
monitoring 5 subjektov
2 základné úkony advokáta
prenájom upozorňovacej pečiatky
týždenné zasielanie Upozornenia
na nedôveryhodný subjekt

•
•
•
•
•

detailné lustrácie 5 subjektov
monitoring  10 subjektov
3 základné úkony advokáta
prenájom upozorňovacej pečiatky
týždenné zasielanie Upozornenia
na nedôveryhodný subjekt

cena 85 € + DPH / mesiac

cena 135 € + DPH / mesiac

BALÍČEK PRÉMIUM

BALÍČEK INDIVIDUAL

detailné lustrácie 10 subjektov
monitoring 15 subjektov
5 základných úkonov advokáta
prenájom upozorňovacej pečiatky
týždenné zasielanie Upozornenia
na nedôveryhodný subjekt

•

klient si „vyskladá“ vlastný balíček
s počtom subjektov a s požadovanými
službami, ktoré budú presne podľa jeho
požiadaviek

cena 170 € + DPH / mesiac

cena DOHODOU

Popis jednotlivých služieb zahrnutých v balíčku:
Detailné lustrácie subjektov – zahŕňa lustráciu IČO, t.j. právnickej osoby, vrátane preverenia
konateľa resp. konateľov danej spoločnosti. Tieto lustrácie obsahujú informácie o aktuálnom počte
exekučných konaní, informácie o nedoplatkoch subjektu (napr. voči Daňovému úradu, Sociálnej
poisťovni, zdravotným poisťovniam, leasingovým spoločnostiam a iným), ďalej informácie
o konkurze/reštrukturalizácií, o platobnej disciplíne subjektu. Taktiež sú zobrazené všetky
varovné informácie, t.j. informácie o nezverejnení účtovných závierok, o predlženosti subjektu,
atď. Prostredníctvom špecializovaného systému identifikujeme taktiež počet nehnuteľností vo
vlastníctve.
Monitoring subjektov – firmy, prípadne fyzické osoby na základe zaslaných údajov od klienta
(názov spoločnosti, IČO, meno a priezvisko)   zaradíme do nášho systému na sledovanie, t.j.
v prípade, ak nastane akákoľvek zmena – napr. zmena sídla spoločnosti, zmena konateľa, pribudne
exekučné konanie, vyhlási sa konkurzné/reštrukturalizačné konanie, osobný bankrot, atď., systém
nás upozorní na danú zmenu a my tak vieme pružne reagovať na vzniknutú situáciu.
Základné úkony advokáta – zahŕňajú aktivitu advokáta v podobe vykonania jednoduchého
právneho úkonu, napr. zaslanie predžalobnej výzvy, odporúčania úpravy zmlúv a iné.
Prenájom upozorňovacej pečiatky – túto pečiatku si klient umiestni na vystavené faktúry za
účelom minimalizovať neuhradené pohľadávky.
Týždenné zasielanie Upozornenia na nedôveryhodný subjekt – každý týždeň prostredníctvom
emailu zašleme klientovi upozornenie na subjekt, ktorý možno zaradiť do kategórie problémových
subjektov, čím varujeme klienta pred prípadnou spoluprácou s takouto spoločnosťou.
www.patriotgroup.eu

SPRÁVA POHĽADÁVOK

SKÔR ZAČNETE, VIAC ZÍSKATE
Pri vymáhaní pohľadávok platí viac ako inokedy, že čas sú peniaze
PERCENTUÁLNA ÚSPEŠNOSŤ VYMOŽENIA

POHĽADÁVKY PO SPLATNOSTI

Umiestnite upozorňovaciu pečiatku na vaše faktúry
a zvýšte tak platobnú disciplínu klientov.

PATRIOT GROUP, s.r.o.

Masaryčky business center, blok B
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
0917 71 77 72
vymahanie@patriotgroup.eu

WWW.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.

