CredEx

Послуги з управління
проблемною
заборгованістю

Послуги групи компаній

•

Колекторські послуги

Факторингові послуги

ТОВ «Агенція по управлінню
заборгованістю»

ТОВ «Кредекс Фінанс»

Компанія успішно працює на ринку колекторських
послуг з 2007 року

•

•

•

•

•

Компанія успішно працює на ринку з 2009 року

•

Основним напрямком діяльності є купівля портфелів

Повний цикл стягнення заборгованості - Soft, Hard, Legal

проблемної заборгованості за узгодженою ціною на

Collection

основі договору факторингу.

Власний Колл-центр (більше 125 операторів),
департаментом безпосереднього стягнення (50 фахівців
Field Visits в усіх регіонах України), власний юридичний
департамент (близько 50 осіб).

•

За період своєї роботи Компанія здійснила близько
30 успішних угод з купівлі портфелів проблемних
кредитів на суму більш як 2,6 млрд. грн.

На сьогоднішній день Компанія має в своєму управлінні
понад 100 тис. кредитних справ на загальну суму
заборгованості понад 3 млрд. гривень.

•

Для

надання

портфеля

Робота з портфелем проблемної заборгованості Банку на
умовах договору доручення (outsourcing)

цінової

необхідно

пропозиції
отримання

реєстру боржників для аналізу
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щодо

купівлі

знеособленого

Показники діяльності Компанії
Динаміка розміру портфеля і повернених боргів, млн. грн.
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Напрямки діяльності компанії

Soft collection

Hard collection

• Call Center: 150 робочих місць

• Більше 60 спеціалістів які здійснюють
візити до боржників по всій території
• IP-телефонія на базі обладнання компанії
України, забезпечуючи 100% покриття.
Cisco

• CRM-рішення: Terrasoft CRM
Розробники:Terrasoft і CredEx.

• Співробітники виїзних груп (ВГ) мають
спеціальну юридичну та оперативнорозшукову підготовку.

• Ефективність роботи одного оператора:
9-12 результативних дзвінків за годину,
до 500 справ в роботі.

• Виїзні групи проводять індивідуальну

роботу з найбільш складними
сегментами боржників.

• Встановлення первинного контакту з
боржником, з'ясування причин не оплати, • Моніторинг роботи співробітників ВГ
ведеться з використанням GPSрозсилка претензійних листівповідомлень, sms-повідомлень,
складання і контроль дотримання графіка

технологій.

Legal collection

• Близько 30 юристів в Києві та 56
спеціалістів в регіонах .
• Налагодженні зв'язки з судовими
органами на місцях, виконавчою
службою, співробітниками ДАІ,
правоохоронними органами.

• Підготовка всіх документів,
необхідних для суду, відповідно до
процедур позовного або наказового
судочинства.
• Захист інтересів клієнта в суді на всіх
етапах розгляду справи.

погашення заборгованості.
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Контроль роботи за виїзними групами
Моніторинг роботи виїзних груп ведеться за допомогою GPS маячків

Моніторинг роботи операторів колл-центру здійснюється за допомогою системи запису телефонних
розмов.
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Підтвердження надійності Компанії

ТОВ «Агенція по управлінню заборгованістю» (група
компаній CredEx) – єдина колекторська компанія в
Україні, яка має публічний рейтинг надійності по
національній інфраструктурній рейтинговій шкалі на
рівні uaA.

Рейтинг присвоєно рейтинговим агентством
«Експерт-рейтинг».
www.expert-rating.com
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СПІВПРАЦЯ
Фінансовим організаціям
Наша Компанія успішно співпрацює з мікрофінансовими організаціями та надає для них наступні види
послуг:
● стягнення простроченої заборгованості - юридичні та фактичні дії, що здійснюються особами, які
здійснюють стягнення, та спрямовані на погашення боржником простроченої заборгованості.
● кредитний скорінг - спрямований на вирішення різних завдань від оцінки ймовірності дефолту
клієнта до визначення стратегії роботи колекторського підрозділу. Інструментарій дозволяє
спеціалісту в галузі аналізу даних створювати моделі кредитного скорингу для споживчих кредитів,
кредитних карт, овердрафтів, автомобільних, іпотечних та інших кредитних продуктів.
● верифікація даних - встановлення достовірності даних, що надаються боржником, а також збір
інформації про недобросовісних боржників. Перевірка даних клієнта на достовірність та
платоспроможність.
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СПІВПРАЦЯ
Лізинговим компаніям
Для лізингових компаній ми готові запропонувати повернення лізингових платежів та повернення
лізингового майна, який включає:
● повний комплекс послуг по стягненню прострочених лізингових платежів, а також послуги з оцінки
та профілактики дебіторської заборгованості;
● пошук актуальної інформації про лізингоодержувача для виявлення важелів впливу і джерел
погашення заборгованості при утворенні складних ситуацій;
● сприяння у швидкому поверненні лізингового майна при неможливості повернення в графік
платежів, погашення всієї заборгованості.

Страховим компаніям
Наша компанія надає послуги з реалізації права регресу, з різних видів страхування - автострахування
(ОСАГО, КАСКО), майнове страхування, страхування фінансових ризиків. Робота здійснюється як в
досудовому порядку, так і на стадії судового провадження.
На ціну послуг впливають наступі фактори:
● термін давності настання страхового випадку;
● територіальне місцезнаходження боржника;
● кількість переданих страховиком справ;
● середня величина заборгованості;
● повнота і укомплектованість всієї необхідної документації;
● наявність судових рішень щодо проблемної заборгованості.
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Наші партнери в роботі
Банки

Страхові та лізингові компанії

FIRST WEST-UKRAINIAN

LEASING COMPANY

9

Контакти

CredEx
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