
Termin płatności minął, 
a Klient Ci nie zapłacił

Wysyłasz 
wezwanie do zapłaty

To pewna mobilizacja 
dłużnika do spłaty 

zadłużenia 

Łatwiej odzyskasz 
pieniądze od dłużnika, bo 

utrudnisz mu funkcjonowanie 
na rynku

Sprawisz, że Twój dłużnik 
straci wiarygodność 
finansową w oczach 

kontrahentów oraz instytucji 
finansowych

W konsekwencji bank nie udzieli mu kredytu lub leasingu. Może to również utrudnić 
wynajmem nieruchomości, dokonywanie zakupów przez internet, oraz zawieranie 
umów na media. Dopiero kiedy dłużnik ureguluje zobowiązanie wobec Twojej firmy, jego dane 
zostaną usunięte z KRD BIG S.A.

Jak to działa?

Odzyskaj pieniądze 
od dłużnika

Jeśli dłużnik nadal 
nie zapłacił, dopisujesz 
go do KRD BIG S.A.

Dłużnik traci 
wiarygodność na 
rynku, więc spłaca 
zobowiązanie

Dopisz go do Krajowego 
Rejestru Długów BIG S.A. 



Korzystaj z dostępu do informacji o swoich potencjalnych partnerach handlowych lub obecnych 
Klientach. Jeśli, któryś z nich ma problemy finansowe i został dopisany do Krajowego 
Rejestru Długów BIG S.A. poinformujemy Cię o tym, abyś mógł szybko zareagować, zanim 
zagrozi to Twojej firmie. 

swoich kontrahentów
Monitoruj

Dłużników zalegających z płatnościami nie dłużej niż rok,
spłaca dług już po samym otrzymaniu OSTRZEŻENIA 
o możliwości dopisania do Krajowego Rejestru Długów BIG S.A.
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Twój Klient lub 
kontrahent nie wie, 

że jest monitorowany

Zyskasz kontrolę nad 
sytuacją finansową 

Klientów 24h na dobę

Otrzymasz 
powiadomienie 

e-mailem oraz SMS-
em o każdej zmianie 

sytuacji Klienta 

Nie stracisz pieniędzy, 
bo zareagujesz, gdy 

Twój Klient popadnie 
w kłopoty finansowe

24
h

Oszczędzisz czas, bo 
wszystko zrobi za 

Ciebie firma 
windykacyjna

Sprawą zajmą się 
najlepsi specjaliści 

z Kaczmarski Inkasso 
i Kancelarii Prawnej 

VIA LEX

Dłużnik odda Ci 
pieniądze za 

poniesione przez 
Ciebie koszty 
windykacji

Zachowasz dobre 
relacje z Klientem, 
bo działamy zgodnie 
z zasadami dobrych 

praktyk windykacyjnych

Skorzystaj z pakietu usług, który pomoże Ci szybko i profesjonalnie odzyskać pieniądze. 

na koszt dłużnika
Odzyskaj swoje pieniądze



W ramach kompleksowej oferty 
możesz skorzystać z usług:

Kaczmarski Inkasso

KRD BIG S.A.

Kancelarii Prawne VIA LEX

działania windykacyjne oraz możliwość przekazywania 
i śledzenia zleceń on-line dzięki aplikacji WinGO.pl

dopisanie dłużnika do rejestru

działanie na życzenie Klienta w momencie braku 
polubownego rozwiązania sprawy

Przygotowaliśmy specjalną ofertę promocyjną, wyłącznie dla serwisów wchodzących do 
Grupy Nexus Auto.

Jacek Warchał Sebastian Szynkiel

j.warchal@kaczmarskigroup.pl s.szynkiel@krd.pl

+48 607 943 510 +48 71 773 63 24

Zapraszamy do kontaktu:

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 
Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział 
Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, 
wpłacony w całości.
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