Windykacja od A do Z
Windykacja – na sam dźwięk tego słowa nasza wyobraźnia podsyła nam obrazy rodem z „Ojca
Chrzestnego”. Bowiem nieodmiennie ten termin kojarzy nam się ze ściąganiem długów, najczęściej
przez wielkich mężczyzn pozbawionych szyi, ze złotymi łańcuchami i jakże stylowymi kijami
baseballowymi w ręku... Na szczęście dla wszystkich tych, którzy mają problemy z płynnością
finansową, zwrot długu można załatwić w zdecydowanie bardziej uprzywilejowany sposób.
Wiadomo, ze jeśli chodzić będzie o drobne kwoty, załatwimy sprawę samodzielnie. Co jeśli jednak
naszej firmie zalegają z wypłatami świadczeń? Kiedy klient do tej pory nie uregulował należności?
Takie działania napędzają całą machinę, na skutek której koniec końców sam pożyczający zaczyna
popadać w długi. Aby uniknąć takich absurdów, konieczne jest zatrudnienie do ściągania
wierzytelności profesjonalistów. Znaleźć takich można między innymi w biurze radców prawnych.
Dlaczego naszymi długami powinien zająć się ktoś inny? Ponieważ jest specjalnie ku temu
przeszkolony i nie da się ponieść emocjom na widok naszego nieuczciwego wspólnika. Poza tym,
zna on sposoby, dzięki którym proces windykacyjny pójdzie o wiele sprawniej.
Jak więc przystąpić do windykacji długu? Otóż pierwszym krokiem, który podejmie wasz radca
prawny, będzie etap tak zwanej windykacji polubownej. Opiera się on na przedstawieniu
propozycji, jak można by rozłożyć spłatę
należności, uwzględniając zarówno
kondycję finansową dłużnika, jak również
i osoby, która pożyczki udzieliła. Jeżeli ten
etap odpowiadać będzie obu stronom,
proces odzyskiwania należności zakończy
się. Jeśli jednak polubownie nie będzie
dało się załatwić sprawy, to kolejnym
krokiem poczynionym przez specjalistę
będzie rozpoczęcie postępowania
sądowego. W tej sytuacji, po
przedstawieniu argumentów, to sąd będzie
decydował o tym, jak potoczą się losy
dłużnika.
Kolejnym natomiast krokiem, który
podejmie wybrana przez ciebie kancelaria
radców prawnych, będzie już egzekucja
komornicza. Jest to następstwo egzekucji
sądowniczej, podczas której sędzia wydał
wyrok, do którego dłużnik musi się zastosować. Często bywa właśnie tak, że dopiero na tym etapie
udaje się odzyskać swoje pieniądze.
Jeśli więc jesteś właśnie w takiej sytuacji, to naprawdę rozważ windykację przeprowadzoną przez
profesjonalistów. Będzie to z pewnością również z korzyścią dla twojej firmy, ponieważ
kontrahenci zauważą, że nie starasz się po trupach odzyskać swojej należności, ale rozumiesz fakt,
że komuś może w danym momencie podwinąć się przysłowiowa noga. A zbędne porywy emocji,
które z pewnością by ci towarzyszyły w sytuacji gdybyś sam zajmował się tą sprawą, nie popchną
cię do popełnienia żadnego nieodwracalnego błędu. Jednym słowem, jeśli chcesz odzyskać swoją
należność, oddaj sprawę ludziom, którzy na windykacji "zęby zjedli". Będzie to korzyść dla
wszystkich. A na przyszłość? Cóż, trzeba zwracać uwagę na to, komu się pożycza pieniądze...

