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Získáme VAŠE PENÍZE

zpět pro VAŠÍ OBEC/MĚSTO



Kdo jsme?

GGN inkaso CZ je součástí Groep     

Gerechtsdeurwaarders Nederland  

(GGN), přední evropské společnosti v 

oblasti poskytování služeb Credit 

Managementu.

Celosvětová působnost

Více než 1200 spolupracovníků 

30 samostatných kanceláří



Rychlost, profesionalita a spolehlivost

Profesionální a ve světe credit managementu 

unikátní on-line propojení všech nabízených 

služeb v jeden komplexní systém umožňuje 

GGN inkasu CZ poskytovat svým klientům 

všechny služby mimosoudního, soudního a 

exekučního řízení z jednoho kontaktního místa, 

tedy přímo z kanceláře GGN inkaso CZ.

Složitá psychologie inkasa pohledávky je naší 

denní prací 

Osobní přístup k Vám i k dlužníkovi



Místní poplatky 

Odvoz odpadu 

Pokuty 

Správní poplatky

 a další  

Kde leží Vaše peníze?



Co všechno děláme?

 fakturační a upomínkový systém 

mimosoudní inkaso 

 soudní inkaso 

 rozhodčí řízení 

 exekuce 

 dohlížecí řízení DebtReturn 

 poradenská služba 

mezinárodní inkaso



Příklady inkasa pohledávky z praxe:

Mimosoudní inkaso

-písemná upomínka

-telefonická upomínka

-osobní návštěva dlužníka se odvozuje od  

úspěšnosti předchozích úkonů

Soudní inkaso

-kompletní vedení soudního procesu naší  

advokátní kanceláří



Vaše sledování inkasa pohledávky:

Máte 24 hodinový přístup do našeho systému, a 

kdykoliv vidíte v jakém procesu se Vaše 

pohledávka aktuálně nachází

Vždy s Vámi Vaše pohledávky řeší a vždy je 

Vaším partnerem jen jeden náš určený 

pracovník, který ví o celém portfoliu Vašich 

pohledávek 



Naše zásady: 

 Hlavní zásadou je zachování vztahu mezi   

klientem a jeho dlužníkem. 

 Vždy se snažíme, aby po skončení vymáhání    

byly vztahy lepší, než jaké byly před  

zahájením inkasa !



Shrnutí:

 Vyřešíme komplexně za Vás veškeré Vaše  

pohledávky

 Ušetříme Vám Vaší práci a Váš čas

 Uděláme za Vás nepříjemnou věc ke spokojenosti       

Vaší i Vašich dlužníků

 Klademe největší důraz na zachování či nejlépe 

zlepšení Vašich vzájemných vztahů ve smyslu 

„Pořádek dělá přátele“

 Vstup 3.osoby je pro dlužníka alarmem vážnosti   

vzniklé situace a maximálním motivem věc začít  

urychleně řešit



Poděkování

Děkuji za Vaší pozornost a budeme se těšit, že

Vám vrátíme Vaše peníze od Vašich dlužníků do 

Vašich obcí/měst.

Vaše GGN inkaso CZ, a.s.

Kontakty: 

Statutární zástupce: Sídlo společnosti: Spojení:

Ing. Ivan Wolf Evropská 657/120 Tel.: +420 255 702 071 

Generální ředitel 160 00 Praha 6 Fax.: +420 255 702 079

Předseda představenstva E-mail: info@ggn.cz

web: www.ggn.cz
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