HIRDETÉS

JOGOS KÖVETELÉSEK VISSZASZERZÉSÉBEN
MEGBÍZHATÓ PARTNER A WHITE LIONS
Az adósságállomány, a kintlévőségek csökkentése meghatározó a gazdálkodó szervezetek, az
önkormányzatok, a közületek működése szempontjából. Sikeres üzletmenetet tehet tönkre a ﬁzetési morál folyamatos romlása, az a patt helyzet, amikor a megbízó, a vevő késve, vagy egyáltalán nem ﬁzet. Ezekben a helyzetekben kínál megoldást vállalkozásoknak és magánszemélyeknek egyaránt – a miskolci székhelyű White Lions Hungary Kft.
„Tamás és Péter gyermekkoruk óta jó barátok
voltak, megbíztak egymásban. Ezért természetes volt az is,
hogy nem írtak szerződést, amikor Tamás nagy összegű kölcsönnel támogatta barátját. A visszaﬁzetés határideje régen
lejárt, és Péter megváltozott, „nem emlékszik” a kölcsönre, és
esze ágában sincs ﬁzetni, pedig tanúk előtt vette át a pénzt…”

rendelkezünk, és megvan az a technikai és humán hátterünk is,
amely ennek a tevékenységnek a professzionális végzéséhez elengedhetetlen. A mi feladatunk, hogy – megbízónk érdekének
megfelelően – az adott ügy körülményeit feltérképezzük, tisztázzuk, és a kintlévőséget behajtsuk. Hangsúlyozni szeretném,
hogy mindezt a hatályos törvények tiszteletben tartása mellett
végezzük. A behajtásról a köztudatban kialakult negatív képet
MEGTÖRTÉNT ESETEK
tehát el kell felejteni, amit mi teszünk, az a jogos követelés viszUgye hallott már ilyen, vagy ehhez hasonló történetet! De isme- szaszerzése, amit másvalaki jogtalanul használ – magyarázza
rős lehet az az eset is, amitől Gábor cége került nehéz helyzetbe: ifj.dr. Kovács Attila.
„Gábor felelősen, precízen vezeti építőipari Kft.-jét, de ügyfe- A cég szolgáltatásai igen sokrétűek. Vállalnak adósságbehajle nem akarja kiﬁzetni az elvégzett munkát. Már a bíróságot is tást, követeléskezelést, pénzbehajtást, jogi tanácsadást, részmegjárta az ügyben, pert nyert, de ügyfele csődöt jelentett, letes céginformáció nyújtását. Ha az ügy megkívánja, társirodák
cége felszámolás alatt áll. Hiába a szerződés, a jogerős bírósági – például magánnyomozó – közreműködését is igénybe veszik.
végzés, mégsem jut a pénzéhez már hosszú idő óta.”
„Amit mi kínálunk, az gyors, hatékony és jogszerű kapcsolatElőfordulnak családon belül is olyan pénzügyi viták, amelyek felvétel az adós személlyel, megbízónk korrekt képviselete az
megoldásában csak a külső
ügy folyamán, személyes
segítség vezethet eredményegyeztetések lebonyolítása,
TARTOZNAK ÖNNEK? MEDDIG AKAR VÁRNI A PÉNZÉRE?
re.
folyamatos adós monitorAz ön követeléseinek szállítója:
„Károly testvére Béla, az
ing, megbízónk folyamatos
a WHITE LIONS KFT. KINTLÉVŐSÉG-KEZELŐ CSOPORT
USA-ban él családjával. Édestájékoztatása az ügy állásáMiskolc, Szentpáli út. 13. • www. penzbehajtasmost.hu
apjuk halálakor örökösödési
ról. Mindezt magas minősévita alakult ki köztük. Béla
gi és szakmai színvonalon,
tudta, hogy testvére „ki akarprofesszionális jogi háttérrel
ja szúrni” a szemét, eltitkolva
tesszük, sikerdíj ellenében.
az értékeket, de a nagy távolság miatt nem tudta szeméA MEGELŐZÉS
lyesen intézni az ügyet. Úgy
ifj.dr. Kovács Attila fontostűnt nem juthat örökségénak tartja kiemelni a meghez…”
előzés szerepét. Ennek egyik
A való életből vett történetemódja, az úgynevezett kintket ifj.dr. Kovács Attilától, a
lévőség kezelő bélyegző,
White Lions Hungary Kft. jogi
amely a számlára nyomva
tanácsadójától hallottuk, és
jelzi, hogy például: „Követeazt mondja, a sort még hoszléseink behajtását a White
szan tudná folytatni, hiszen
Lions Hungary Kft. végzi”. Ez
ilyenek nap, mint nap mega kis pecsét mutatja, hogy a
esnek, és cégük szolgáltatászámlakibocsátó pontosan,
saival pont ezeknek a nehéz
naprakészen
ﬁgyelemmel
helyzetbe került ügyfeleknek
kíséri számlái sorsát. Ugyanigyekszik segíteni.
csak a megelőzés egyik lehetősége a jogi tanácsadás,
KORREKT MEGOLDÁS
amelyet a White Lions jogi
„Cégünk hosszú évek tapaszapparátusa végez. Érdemes
talata, a megfelelő kapcsohozzájuk fordulni azoknak,
latrendszer és jogi háttér
akiknek ugyan még nem járt
felépítése után 2013-ban
le a követelésük, de nagy az
nyitotta meg irodáját Miskolc
esély arra, hogy az adós nem
fog ﬁzetni, és persze azokbelvárosában. A követelésnak, akiknél sajnos már bekezelői szolgáltatások terükövetkezett a baj…
letén megfelelő minősítéssel

18

www.kulcsmagazin.hu

