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UAB Skolų departamento veikla - iki teisiminis ir teisminis išieškojimas, skolų reikalavimo perėmimas, verslo
pirkimas, sąskaitų valdymas, konsultacijos minėtose srityse. Įmonės administracija, darbuotojai dirbdami su smulkių kreditų
bendrovių skolų išieškojimu, su finansiniu tarpininkavimu bei verslo pirkimu įgijo reikalingos patirties suvaldyti
nestandartines debitorių/kreditorių situacijas reikalaujančias ne tik juridinio bet ir vadybinio bei psichologinio mąstymo.
Perduodami skolas mums, Jūs patikite darbą kvalifikuotiems ir tikslą pasiekiantiems specialistams! Mes vertiname
kiekvieną mūsų klientą ir prisideriname prie visų kliento poreikių. Padedame rasti išeitį iš bet kokios situacijos sudarydami
veiksmų planą bei nuosekliai jo laikydamiesi.
Mes Jūsų problemų sprendimui siūlome:
- ikiteisminis bei teisminis skolų išieškojimas;
- tarpininkavimas su antstoliais bei notarais;
- procesinių dokumentų rengimas;
- skolų pirkimas-valdymas.
Mes turime keletą teisinių paslaugų teikimo variantų, tačiau skirtingai nei kitose teisinių paslaugų teikimo rinkose, o
ypač advokatų kontorose, kur dominuoja valandiniai įkainiai ir nepriklausomai nuo rezultato Jūsų teisinės išlaidos gali tapti
neprognozuojamai didelės, mes siūlome „Sėkmės“ procento mokestį (10%-50%), kuris reiškia, kad Jūs mums už
suteiktas paslaugas mokėsite tik išieškojus skolą (jos dalį). Tai reiškia, jei Jūs nuspręstumėte bendradarbiauti su mūsų
įmone, galėtume pasiūlyti mažesnį % proporcingą skolininkų skaičiui, t.y. kuo daugiau skolininkų, sėkmės mokestis būtų
lygus 0 %. Pasirinkę mus, Jūs visada žinosite, kiek reikės išleisti teisinėms paslaugoms:
- skolininko (fizinio, juridinio) mokumo įvertinimas – nemokama paslauga;
Mes Jums siūlome patikėti skolų išieškojimo rūpesčius mums ir tikimės, kad Jūs liksite patenkinti bendradarbiavimu su
UAB „Skolų departamentas”.

Jei UAB „Skolų departamentas“ pasiūlymas Jus sudomino, mes esame pasirengę su Jumis derėtis bei aptarti
visas bendradarbiavimo sąlygas.
Su mumis galite susisiekti šiuo adresu:
UAB „Skolų departamentas“
Didžioji g. 11-16, Vilnius
Mob.: +370 670 829 19
rimante@skoludepartamentas.lt
www.skoludepartamentas.lt
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Jūsų gerovė – mūsų tikslas!

