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Kto sme
Sme tradičný poskytovateľ riešení v oblasti kreditných informácií a pohľadávok. 
Viac ako 20 rokov na trhu pod značkou Creditreform, od roku 2018 pod novou 
značkou Crefoport. Patríme medzi špičku v obore. Našimi partnermi sú popredné 
poisťovne pohľadávok, finančné inštitúcie a významné firmy. Sme súčasťou 
stredoeurópskej medzinárodnej skupiny spoločností s holdingovou centrálou v 
Nemecku. 

Vieme toho viac, pomáhame predchádzať obchodným rizikám a riešiť ich následky
NIEČO O NÁS

Naša práca
Naši odborníci poskytujú profesionálne služby pre podnikateľskú sféru. Naše 
databázy kreditných informácií obsahujú údaje o všetkých aktívnych 
podnikateľských subjektoch. Sme nezávislá spoločnosť a pracujeme podľa 
najvyšších etických a profesijných štandardov.

Kam smerujeme
Dávame tradičnej službe nový rozmer, naša online aplikácia umožňuje vďaka 
interaktívnym reportom ihneď posúdiť rizikovosť obchodného partnera. 
Rozširujeme naše služby o nové riešenia postavené na našej online databáze.

Vedieť 
viac 

v predstihu



Dlhodobo pôsobíme v CEE, partnerov máme po celom svete
3 TRHY V REGIÓNE CEE

Na Slovensku pôsobíme už 26. rok. 
Sme spoločnosť s unikátnou databázou 
viac ako 400 000 aktívnych slovenských 
firiem. 

Slovensko
V Česku pôsobíme podobne ako na 
Slovensku už viac ako 25 rokov. 

Česko

Ihneď po zmene v roku 1990 bola naša 
spoločnosť prvá, ktorá sa zaoberala 
inkasnou činnosťou. Aktuálne už máme 
29 rokov skúseností v oblasti inkasa 
pohľadávok a obchodných informácií.

Maďarsko



Obchod je úspešný, až keď je zaplatený

A obchodný partner môže byť skrytým rizikom, to platí samozrejme pre nové 
obchodné príležitosti, ale často i pre dlhodobé obchodné väzby.  Volatilita a rýchle sa 
meniace  podmienky dnešného sveta obchodu  kladú  extrémny dôraz na správne 
rozhodnutie s kým a za akých podmienok je bezpečné  obchodovať, prípadne akým 

Pomáhame poznávať a riadiť riziká, sústredíme sa na prevenciu a následné expertné riešenie
NAŠE SLUŽBY

01
Kreditné informácie, bonita 
obchodných partnerov, 
pravdepodobnosť úpadku 
subjektov, doporučený 
úver, rating

Informácie
02
Inkaso mimosúdne 
i súdne, správa 
insolventných portfólií, 
inkaso zahraničných 
pohľadávok

Pohľadávky
03
Nástroj pre 
benchmarking a analýzu 
prevodných cien medzi 
prepojenými osobami 
pre daňové priznania

Transferové ceny
04
Parametrizovateľné
marketingové informácie 
o aktívnych 
podnikateľských 
subjektoch

Marketing
05
Nástroj pre analýzu 
firemných údajov určený 
pre neziskovú a 
vzdelávaciu sféru

Scolar

rozhodnutie s kým a za akých podmienok je bezpečné  obchodovať, prípadne akým 
hrozbám a rizikám sa vyhnúť. Expertný názor nezávislej tretej strany, zohľadnený pred 
obchodnou transakciou často pomôže jej bezproblémovému priebehu.



Vrátane prístupu do špecializovaného inkasného software
ONLINE KLIENTSKÝ PORTÁL

http//:crefoport.czhttp//:crefoport.czhttp//:crefoport.cz http//:yoursite.comhttp//:yoursite.comhttp//:yoursite.com

http//:crefoport.skhttp//:crefoport.skhttp//:crefoport.sk

Obchod dneška na nikoho nepočká. Rozhodujte sa rýchlo. S naším online klientskym portálom máte prístup k dôležitým informáciám o rizikách alebo

pohľadávkach vždy po ruke. Informácie a dáta priebežne aktualizujeme, aktívne prehľadávame kľúčové databázy a monitorujeme zmeny, ktoré môžu mať vplyv na váš

obchod a dávame vám o nich vedieť. Rovnako rýchlo máte informácie o stave vašich pohľadávok, ktoré pre vás riešime.



POHĽADÁVKY EXPERTNEPOHĽADÁVKY EXPERTNE
NECHAJTE S DÔVEROU NA NÁS



Náš inkasný biznis, kľúčové údaje
INKASO CREFOPORT 

367
klienti

Celkový počet klientov, 

55 % SK
60 % CZ

úspešnosť

Celková úspešnosť 

vymáhania prípadov, 

19 750
prípady

Počet jednotlivých B2B 

34 mil
objem

Celkový objem 

EUR

Celkový počet klientov, 

ktorým Crefoport  

fakturovala v roku 2018 

inkasné služby

2018

vymáhania prípadov, 

postúpených Crefoport 

na vymáhanie

v roku 2018

2018

Počet jednotlivých B2B 

prípadov veriteľ - dlžník

bez hromadných B2C 

portfólií

2018

Celkový objem 

pohľadávok

postúpených Crefoport  

na inkaso

2018



• V čo najkratšom čase 
zaplatiť čo najviac 

• Zdôrazniť výhodnosť • Zdôrazniť, že musí 

„ok“

„nemám“

„nezaplatím“

Inkaso B2B, správne zvolená komunikačná stratégia – základ úspechu
UMENIE KOMUNIKÁCIE

• Zdôrazniť výhodnosť 
rýchlej úhrady

• Apelovať, aby 
kontaktoval on nás

• Zdôrazniť, že musí 
zaplatiť všetko – a to 
naraz!

• Tlačiť na dlžníka, nech 
aktívne hľadá riešenie 

• Naznačiť mu všetky 
možnosti, ktoré mu 
hrozia

• Možnosť ponúknuť 
ústupok, avšak „niečo 
za niečo“

• Jednoznačne 
deklarovať 
oprávnenosť 
pohľadávky

• Apel na „výhodnosť“ 
mimosúdneho 
vyrovnania

• Pracovať s 
námietkami

• Využiť techniku 
„prelomenia“ jeho 
odmietavého 
stanoviska

• V prvom rade udržať 
jeho pozornosť

• Veľmi obťažne ho 
presvedčiť racionálnymi 
argumentami - naznačiť 
mu všetky možnosti, 
ktoré mu hrozia

• Pracovať s príkladmi a 
príbehmi

„dajte mi pokoj“



Posunutie pohľadávky 
na vymáhanie

Je vždy individualizovaný podľa prípadu
INKASNÝ PROCES

Overenie titulu pohľadávky
Zistenie a preverenie dlžníka 
Analýza právneho stavu 

Zdvorilé upomienky
Okamžitý telefonický kontakt

Individuálny prístup
Preverenie aktuálnych adries 

zákazníkov
„Vyčistenie“ reklamácii

Soft collection

Posúdenie
Analýza právneho stavu 
Voľba vhodných postupov
Prijatie/neprijatie 
pohľadávky



Vyžiadanie dokumentácie
Preverenie šance na úspech
Elektronické podanie návrhu na Platobný

Mimosúdne
inkaso

Zistenie bonity
Písomné upomienky

Telefonické upomienky
Splátkové kalendáre

Osobné návštevy

Zaistenie a komunikácia s 
právnymi kanceláriami

Príprava pre súdne rokovanie
Reporting klientom

Riešenie dotazov

Elektronické podanie návrhu na 
vydanie platobného rozkazu
Zaistenie komunikácie s 
právnikmi

Platobný
rozkaz

Súdne 
konanie



Zaistenie a komunikácia so 
súkromnými exekútormi
Zaistenie prihlásenia a 
zastupovania v insolventných 
konaniach

Exekúcie

Dlhodobá 
správa

Sledovanie vývoja finančnej 
situácie dlžníka

Dlhodobé splátkové 
kalendáre

Ukončenie 
prípadu

kalendáre
Opakované výkony súdneho 

rozhodnutia 



Inkasné zákazky, dlhodobí partneri s pravidelným postupovaním prípadov
VYBRANÉ REFERENCIE

Eva Wolková
Senior Customer Financial
Services Representative
Federal Express Europe

Už 15 rokov využívame služby spoločnosti Crefoport 
(predtým Creditreform) a musím konštatovať, že s 
výsledkom ich spolupráce sme úplne vo všetkých smeroch 
veľmi spokojní.
Crefoport sa nám vždy okamžite snaží vyjsť v ústrety pri 
vymáhaní  akýchkoľvek pohľadávok a volí veľmi 

Monika Hošnová
vedúca oddelenia 
administratívnej podpory NI/MOD
Schindler CZ, a.s. 

S firmou spolupracuje Schindler a.s. už niekoľko rokov 
a k našej veľkej spokojnosti. Crefoport sa vždy snaží 
vyjsť v ústrety našim požiadavkám, nemá problém 
s vymáhaním ako malých tak i väčších čiastok. Veľmi 
úspešne pre nás vymohli niektoré pohľadávky, ktoré 
boli už dlhú dobu neuhradené a zdali sa už 

Markéta Zuzová
špecialista vymáhania pohľadávok
MAN Truck & Bus
Czech Republic s.r.o. 

Týmto by som Vám a celej Vašej spoločnosti 
Crefoport chcela poďakovať za dlhodobú 
spoluprácu. 
Vážim si Váš ústretový a profesionálny prístup. 
Predovšetkým veľkú úspešnosť pri vymáhaní 
pohľadávok a to ako mimosúdnou cestou, tak i vymáhaní  akýchkoľvek pohľadávok a volí veľmi 

profesionálny prístup k dosiahnutiu úspešného zakončenia 
prípadov. 
Pokiaľ  sa musí pri určitých pohľadávkach ďalej pokračovať 
súdnou cestou, insolventným konaním alebo aj exekúciou,  
je nimi všetko monitorované a my sme vždy včas 
informovaní o prípadnej aktualizácii. Všetko sa dá taktiež 
pohodlne sledovať na ich prehľadných webových stránkach, 
čo je nami veľmi oceňované. 
Pravidelne sme taktiež informovaní o vývoji insolvencie v 
Českej republike a automaticky bez vyžiadania je nám každý 
rok zasielaná štatistika úspešnosti, hneď ako zakončíme 
fiškálny rok. 
Sme spokojní so všetkými profesionálnymi pracovníkmi, a 
preto ich môžem odporučiť ďalším klientom, ktorí potrebujú 
v tomto smere pomôcť.

boli už dlhú dobu neuhradené a zdali sa už 
nevymáhateľné. Vždy sa snažia nájsť všetky možné 
dostupné cesty k vymoženiu pohľadávky. 
Pokiaľ sa pohľadávka ukáže takmer nevymáhateľnou, 
ponúknu nám i právnu pomoc, a potom i právne 
zastupovanie v ďalšom kole vymáhania súdnou cestou 
a to veľmi úspešne.
Taktiež veľmi oceňujem ich prehľadný a aktuálny 
prehlaď stavu jednotlivých prípadov, ktorý si môžeme 
kedykoľvek na ich stránkach overiť, čo je pre nás veľmi 
dôležité a veľmi komfortné.
Celá spolupráca a výsledky vymáhania sú na veľmi 
vysokej a veľmi dobrej úrovni. Naviac rokovania 
s predstaviteľmi firmy sú veľmi príjemné a prístup 
pracovníkov profesionálny.
Túto firmu by som vrele a s čistým svedomím 
odporučila každému, kto potrebuje pomôcť 
s vymáhaním akýchkoľvek pohľadávok.

pohľadávok a to ako mimosúdnou cestou, tak i 
pomocou advokátskej kancelárie cestou súdnou. 
Teším sa na ďalšiu spoluprácu, ktorá je z hľadiska 
výborných výsledkov pri vymáhaní pre našu 
spoločnosť veľkým prínosom.



ĎALŠÍ ZÁKAZNÍCI
Inkasné služby 2018


