
Najděte si partnera 
  pro správu 
    pohledávek
         a závazků.

Společnost SAFIN INVEST s.r.o. Vám
nabízí tyto hlavní produkty své činnosti:
• inkaso pohledávek
• odkup pohledávek
• zprostředkování prodeje či nákupu pohledávky
• burza pohledávek
• ekonomické zápočty
• screening obchodního partnera
• řešení závazků po lhůtě splatnosti

http://www.safin-invest.cz
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 Společnost SAFIN INVEST s.r.o. vznikla 4. 7. 2001 transformací subjektů fy-
zických osob, pracujících v problematice pohledávek již několik let, na společnost 
s ručením omezeným. Spolupracujeme úzce s orgány státní správy, bankovním sek-
torem a ostatními subjekty finančního trhu. Nabízíme rychlé, účinné a profesionál-
ní řešení Vašich pohledávek 
a závazků.

 Vaše společnost stojí před rozhodnutím, zda bude pohledávky vymáhat pomocí 
specializovaných inkasních kanceláří, jakou beze sporu naše společnost je, či vlast-
ními silami. Je třeba si uvědomit, že náklady na vymáhání pohledávek vlastními 
silami lze těžko odhadnout a jednoduše řečeno, nejsou vidět v účetnictví (mzdové 
náklady, náklady spojů, cestovné, atd.).

 Náklady, které vzniknou při zapojení společnosti SAFIN INVEST s.r.o., jsou 
podloženy daňovým dokladem a tedy daňově uznatelným nákladem. Při řešení 
pohledávek klademe důraz na osobní kontakt s dlužníkem. Tento způsob inkasa 
pohledávek se výrazně liší od administrativního a většinou málo efektivního inkasa 
pohledávek charakterizovaného pouze častými upomínkami. 

  Základní podmínky pro převzetí obchodního případu:
•  dlužník se nachází na území ČR
•  obsah pohledávky odpovídá obchodnímu vztahu uzavřeného mezi
 věřitelem a dlužníkem
•  oprávněnost pohledávek není ze strany dlužníka rozporována a věřiteli
 nejsou známy, či dlužníkem vytýkány, vady plnění, ani jiné právní 
 důvody, které by opravňovaly dlužníka k neplacení dlužné částky

  Výhody inkasa pohledávek: 
• převezmeme za Vás starosti o zaplacení Vašich faktur
• nepotřebujete vlastní inkasní systém
• sami kontaktujeme dlužníky po termínu splatnosti
• zlepšíme Vaše cash-flow
• plně se věnujete podnikání

 Se zvyšujícím se stářím pohledávky prudce klesá úspěšnost inkasa. Úspěšnost 
upomínkového řízení pohledávek předaných ke zpracování 
1 měsíc po splatnosti se pohybuje okolo 90-93%, po 6-ti měsících po splatnosti 
se úspěšnost snižuje na 50-57% a po 12-ti měsících klesá na 20-26%. Proto je 
v zájmu Vás, jako věřitele, a naší společnosti, aby byly pohledávky po splatnosti 
řešeny co možná nejdříve.



 Společnost SAFIN INVEST s.r.o. Vám nabízí možnost prověření Vašeho 
obchodního partnera tzv. „screening“. 

 Předmětem screeningu je poskytování informací:

•  kancelářské informace 
 (adresa, IČO, telefon, fax, e-mail, www, bankovní účet,aj.)
•  hospodářské informace - finanční a účetní výkazy
•  ověření existence nesplacených závazků po lhůtě splatnosti
•  vztahy mezi subjekty 
 (management, představenstvo a jejich vazby na další subjekty)
•  odvětvové číselníky (OKEČ, BCPP, aj.)
•  firemní události ( kapitálové vstupy, významné zakázky, soudní spory)
•  zhodnocení subjektu v návaznosti na možnost uzavření obchodního
 kontraktu
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   Výhody postoupení pohledávky: 
• v případě prodeje pohledávky ve správný okamžik představuje tento
 způsob nejelegantnější a nejvýhodnější způsob řešení
• jasné finanční podmínky transakce
• okamžité peněžní prostředky, které prodejce utrží, mohou být použity 
 k provozním účelům
• rychlé vyřešení dluhu znamená i úsporu nákladů na právníky, případně
 vlastní zaměstnance, kteří by se vymáháním museli zabývat
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Sídlo společnosti:

SAFIN INVEST s.r.o.
Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3, Žižkov
tel.: 242 413 277
IČ: 26461919
safin@safin-invest.cz
http://www.safin-invest.cz

  Proč se rozhodnout pro spolupráci právě s námi ?
•  žádné zálohy a platby předem
•  odměna je fakturována až ze skutečné inkasované částky
•  dolní hranice pro předání pohledávky není žádným způsobem omezena
•  převezmeme Vaše kompletní saldokonto
•  působnost po celé ČR
•  bezplatné zveřejnění Vašich pohledávek na elektronických burzách 
 s pohledávkami

Provozovna Šumperk: 
   
Slovanská 7, 787 01 Šumperk 
tel.: 583 280 528, safin@safin-invest.cz

h burzách 


