ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΧΡΕΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
Η Δικηγορική Εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε. με 40χρονη πείρα,
είναι μια κορυφαία δικηγορική εταιρεία η οποία κατατάσσεται στις μεγαλύτερες ανά
το Παγκύπριο και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους πελάτες της και
εξειδικευμένες υπηρεσίες σε όλους τους τομείς του δικαίου.
Η εταιρεία μας παρέχει άριστες υπηρεσίες μεταξύ των οποίων και γνωματεύσεις,
ανεξάρτητες

εμπεριστατωμένες

εκθέσεις,

δικαστηριακές

και

εξωδικαστικές

υποθέσεις, μέτρα εκτέλεσης, διαδικασίες ανάκτησης ακινήτων, καθώς και υπηρεσίες
ανάκτησης οφειλών δια εξειδικευμένου και ειδικά καταρτισμένου τμήματος.
Ως δικηγορική εταιρεία έχουμε μια διακεκριμένη ομάδα Δικηγόρων- Νομικών
Συμβούλων, οι οποίοι εμμένουν στα υψηλότερα πρότυπα, διατηρώντας ένα
περιβάλλον υψηλών επιδόσεων, με γραφεία στη Λάρνακα, το Παραλίμνι και τη

Λευκωσία. Η εταιρεία μας στοχεύει στην επίτευξη προσαρμοσμένων λύσεων
χρησιμοποιώντας την υψίστη τεχνογνωσία, την αποτελεσματικότητα, την αφοσίωση,
την ποιότητα και την καινοτομία, ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ανάγκες
των πελατών της τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό.
2

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
Πέραν του καταρτισμένου προσωπικού της εταιρείας μας, όλα ανεξαιρέτως τα τμήματα μας
εφαρμόζουν αυστηρές διαδικασίες τήρησης των νομοθετικών προνοιών για προστασία των
προσωπικών δεδομένων, στην βάση του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
2016/679.
Επιπρόσθετα, και με γνώμονα τις τεχνολογικές απαιτήσεις στον τομέα της ανάκτησης χρεών, η
εταιρεία μας έχει προνοήσει και εφαρμόσει όλες τις απαραίτητες υποδομές για την λειτουργία
εξειδικευμένης εφαρμογής λογισμικού προγράμματος (CRM) καθώς και την άρτια εκπαίδευση
αλλά και στελέχωση των τμημάτων μας με έμπειρο προσωπικό.
Το εξειδικευμένο τμήμα ανάκτησης χρεών της εταιρείας μας, με άρτια εξοπλισμένες υποδομές
και εκπαιδευμένο προσωπικό, έχει την δυνατότητα να αναλάβει όλες τις υποθέσεις είσπραξης
οφειλών. Με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας σε ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουμε σαν εταιρεία

δημιουργήσει μια αίσθηση εμπιστοσύνης προς όλους τους συνεργάτες μας, με τα υψηλοτέρα
ποσοστά ανάκτησης χρεών στην Κύπρο.
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Η διαδικασία είσπραξης οφειλών, είναι μια χρονοβόρα, άβολη και ψυχοφθόρα
διαδικασία για τις επιχειρήσεις, που επηρεάζει άμεσα τον τρόπο λειτουργίας
τους. Λάθος χειρισμοί ανάκτησης οφειλών από αρκετές εταιρείες δημιουργούν
περισσότερα προβλήματα, παρά λύσεις λόγω έλλειψης εμπειρίας και
τεχνογνωσίας στον συγκεκριμένο τομέα.

Η σχέση μεταξύ εταιρειών και των πελατών τους είναι ιδιαίτερη και πολλές φορές αναγκαία ως προς την συνέχιση
της συνεργασίας. Η επιλογή εξειδικευμένου συνεργάτη που αναλαμβάνει την διαπραγμάτευση και είσπραξη
οφειλών, επιτρέπει στην εταιρεία να αφοσιωθεί σε πιο ουσιώδεις λειτουργίες της εταιρείας και παράλληλα να
αποφύγει τυχόν νομικά μέτρα και διαδικασίες που αναπόφευκτα θα επιφέρουν περισσότερα έξοδα, καθυστερήσεις
αλλά και πλήγμα στις σχέσεις με τους πελάτες.

SOLUTION

ΟΦΕΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Η αποτελεσματική ενημέρωση των οφειλετών πρέπει να είναι πλήρως εναρμονισμένη τόσο με τις σύγχρονες
μεθόδους, όσο και με τις απαιτήσεις της κάθε εταιρείας. Μια σωστά εφαρμοσμένη στρατηγική ανάκτησης μέσω
τηλεφωνικής αλλά και γραπτής επικοινωνίας αποσκοπεί στην διαχείριση των απαιτήσεων της κάθε εταιρείας ως
προς την είσπραξη οφειλών.

Η στενή παρακολούθηση των συμφωνιών που απορρέουν από διαπραγματεύσεις είναι ουσιαστικός παράγοντας
ως προς την θετική έκβαση της κάθε οφειλής ξεχωριστά, αλλά και προς την δυνατότητα αξιολόγησης υπολογίσιμων
μελλοντικών εισπράξεων.

SOLUTION

ΟΦΕΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Σαν εταιρεία δεν παύουμε να μεταφέρουμε και να ενισχύουμε τη γνώση

με καταρτισμένους συνεργάτες και προσωπικό σε όλους τους τομείς με
τους οποίους ασχολούμαστε.

Συμμετέχουμε σε σεμινάρια που καλύπτουν όλες τις πτυχές των

υπηρεσιών μας για να ενημερωνόμαστε για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις,
είτε αυτές είναι νομικής φύσης, καινοτόμα λογισμικά προγράμματα και
εξειδικευμένες τεχνικές.

Η ΛΥΣΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ξεχωριστή έρευνα και πλάνο
ανάκτησης για τον κάθε μας
πελάτη.

Επικεντρωμένη κατηγοριοποίηση
για την καλύτερη εικόνα &
αποτίμηση χαρτοφυλακίου.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΛΑΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Άρτια διαμορφωμένη στρατηγική
μέσα από ανάλυση δεδομένων.

Σχεδιασμός και προετοιμασία
διαπραγματευτικών πλάνων.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (CRM)

ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ολοκληρωμένη εικόνα για τον
κάθε πελάτη ειδικά σχεδιασμένη
για ανάκτηση χρεών.

Εξειδικευμένη ανάλυση πιθανών
ρίσκων και αξιολόγηση οφελών
μέσω γνωματεύσεων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ενημέρωση οφειλετών για
διευθέτηση οφειλής μέσω
επιστολής & τηλεφωνικής
επικοινωνίας

Συνεχής επικοινωνία με
οφειλέτες με βάση την
στρατηγική ανάλυση της
ομάδας μας

Προτάσεις με βάση τις
οδηγίες των πελατών μας &
πάντοτε
μετά
από
αποτίμηση χαρτοφυλακίου.

Κατηγοριοποίηση στο CRM
& συνεχής εφαρμοσμένη
στρατηγική ανάλογα με την
επικοινωνία.

Διαρκής παρακολούθηση
συμφωνιών.

Προτάσεις για πιθανά νομικά
μέτρα σε περιπτώσεις μη
εξωδικαστικής διευθέτησης.

Εβδομαδιαία ενημέρωση
πελατών μέσω έκθεσης.

Τιμολόγηση με βάση την
συμφωνία.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

I

II

Ποσό οφειλής καθώς &
οικονομικές καταστάσεις
(τιμολόγια)

Προηγούμενα νομικά μέτρα
(Αγωγή/Δικαστική Απόφαση)

VI

VII

VIII

Τελευταία επικοινωνία &
Αποτέλεσμα

Μέγιστο ποσοστό διαγραφής
οφειλής

Προτεινόμενη Περίοδος
αποπληρωμής οφειλής μετά
από εισήγηση δική μας αλλά
και επιθυμία των πελατών μας

III
Από πότε έχει
δημιουργηθεί η οφειλή

IV

V

Επιθυμία συνέχισης
συνεργασίας

Ενεχόμενοι
(Ονοματεπώνυμο/
Αρμοδιότητα)

IX

X

Διεύθυνση για αποστολή
επιστολών όπως και
ηλεκτρονική διεύθυνση

Τηλέφωνα & στοιχεία
επικοινωνίας ενεχομένων
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