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KOMERCINIS PASIŪLYMAS
Įmonės buveinė yra Vilniuje, tačiau veiklą vykdome visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
UAB „SKOLŲ VALDYMO INSPEKCIJA” pagrindinė veikla – ikiteisminis ir teisminis skolų išieškojimas. Mūsų
suburta patyrusių teisininkų komanda turi sukaupusi turtingą žinių bagažą, reikalingą sprendžiant Jūsų problemas.
Mes Jums galime garantuoti:
 Nuolatinį ir rezultatyvų bendravimą su skolininkais, ne tik telekomunikacijos priemonėmis, bet ir asmeniškai su jais
susitinkant.
 Įtraukti Jūsų skolininkus į SKOLININKŲ REGISTRĄ.
 Perduodant daugiau kaip 10 skolininkų atliekame neatlygintiną skolos išieškojimą, visas skolos administravimo išlaidas
perkeliant skolininkams.
 Konkrečių rezultatų sulauksite mažiau nei per 1 mėnesį.
Siekiant kuo efektyviau įgyvendinti Jūsų lūkesčius siūlome keletą paslaugų teikimo variantų:
o Reikalavimo perleidimo sutartis.
Šios sutarties pagrindu perleidžiate reikalavimo teisę į skolininką mums. Bendrijoms skolą išieškome nemokamai, jeigu
perduodamų skolininkų yra ne mažiau kaip 10. Jeigu perduodamų skolininkų yra mažiau negu 10, mes taikome vienkartinį
150,00 Lt sutarties sudarymo mokestį. Priešingai nei dirbant su įmonėmis, Jums nebus taikomas „sėkmės mokestis“ nuo
išieškotos skolos sumos. Dauguma skolų išieškojimo įmonių ikiteisminį ir teisminį skolų išieškojimą vykdo pagal atskiras
sutartis atitinkamai taikant ir papildomus mokesčius. Mūsų įmonė pagal Reikalavimo perleidimo sutartį atlieka tiek
ikiteisminį teik teisminį skolų išieškojimą ir jokių administracinių mokesčių už skolininko perdavimą mums netaikome!
o Teisinių paslaugų sutartis.
Šios sutarties pagrindu suteikiame Jums konkrečias teisines paslaugas, ruošiame procesinius dokumentus. Šiai sutarčiai
taikomas vienkartinis sutarties sudarymo mokestis, priklausantis nuo teikiamų teisinių paslaugų.
Siekiant išvengti skolininkų, mes Jums galime pasiūlyti prevencinį antspaudą.
PREVENCINIS ANTSPAUDAS – tai specialus antspaudas, kurį uždėsite ant savo bendrijos narių sąskaitų faktūrų. Šis
antspaudas informuoja sąskaitos gavėją apie tai, jog sąskaitos apmokėjimą prižiūri UAB „SKOLŲ VALDYMO
INSPEKCIJA“.
Specialaus UAB „SKOLŲ VALDYMO INSPEKCIJA” antspaudo nuoma skolų prevencijai – nuo 300 Lt už vieną
antspaudą metams;
Perduodami skolas mums, Jūs patikite darbą kvalifikuotiems ir tikslą pasiekiantiems specialistams! Mes vertiname
kiekvieną mūsų klientą ir prisideriname prie visų kliento poreikių. Padedame rasti išeitį iš bet kokios situacijos sudarydami
veiksmų planą bei nuosekliai jo laikydamiesi. Jums daugiau nebereikės gaišti brangaus laiko aiškinantis su skolininkais dėl
laiku neįvykdytų įsipareigojimų. Palikite šiuos rūpesčius mums. Akcentuojame, kad konfidencialumas Jūsų atžvilgiu –
garantuojamas.
Jei UAB „SKOLŲ VALDYMO INSPEKCIJA” pasiūlymas Jus sudomino, mes esame pasirengę su Jumis derėtis bei
aptarti visas bendradarbiavimo sąlygas.
Daugiau informacijos apie mūsų teikiamas paslaugas: internetiniame puslapyje www.skoluinspekcija.lt arba
paskambinus telefonu +370 645 48384 bei el. paštu: regina@skoluinspekcija.lt

