
Cash-In to pomoc w odzyskiwaniu
Twoich należności od kontrahentów

Nieterminowo płacone faktury? Pomożemy Ci odzyskać płynność finansową!
Usługa Cash-In to usługa doradztwa i obsługi oferowana przez IM w zakresie monitorowania i egzekwowania należności istniejących i 
przyszłych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Klienta obejmująca 3 pakiety: Telecash, Cashalert, Windycash.
Usługa Cash-In stanowi o możliwości zaprzestania obciążania Klientów korzystających z usługi opłatą prowizyjną za udzielenie 
Pożyczki IM. W miejsce prowizji stosuje się opłatę za usługę Cash-In.

Dotyczy należności do 90 dni. Polega na wykonaniu telefonicznych akcji windykacyjnych w stosunku do określonej liczby Dłużników Klienta 
IM w ciągu obowiązywania umowy windykacyjnej.

Opis usługi
1. Profesjonalne negocjacje telefoniczne w sprawie zapłaty rachunków prowadzone przez 
certyfikowanych negocjatorów.
2. Monitorowanie obietnicy i  dnia zapłaty wg. terminu płatności rachunków, faktur Partnera 
IM, wg. zaleceń Partnera (SMS) 
3. Intensywny i odpowiedzialny kontakt w krótkim czasie z Dłużnikiem, zawsze uzgodniony z 
Partnerem IM.
4. Prosty system zgłoszeń podjęcia interwencji negocjacyjnej i możliwość jej natychmiastowe-
go odwołania (mail, telefon).
5. Rzeczywisty i stały kontakt z Partnerem IM w celu określenia najbardziej adekwatnego 
postępowania. 
6. Dostępność i ciągłość usługi  w godzinach 08:00 – 19:00 w dni robocze.
7. Rejestrowane rozmowy negocjacyjne będące dostępne na bieżąco, możliwość monitorowa-
nia jakości usługi.
8. Dopasowanie do przedmiotu zaległości i profilu Dłużnika Partnera IM.
9. Raportowanie SMS i online, włącznie z rekomendacją dalszego działania.
10. Wielozadaniowy, skoordynowany Zespół w IM wydzielony do realizacji usługi.
11. Windykacja na terenie całej Polski.
12. 19 lat doświadczenia w obsłudze wierzytelności gospodarczych; Partner ogólnopolskiego 
programu Rzetelna Firma i Fair Pay.

Korzyści dla Partnera IM
1. Odzyskujemy pieniądze i tracimy Dłużnika.
2. Zwiększenie ilości gotówki w firmie.
3. Obniżenie kosztów księgowości.
4. Uwolnienie czasu Partnera IM w celu rozwijania biznesu.
5. Przewidywalność wpłat za wystawione rachunki.
6. Otrzymanie zapłaty w pierwszej kolejności przed innymi – bez straty zamówień na 
przyszłość.
7. Partner IM posiada pełną  wiedzę o tym co zostało powiedziane i ustalone z Dłużnikiem - 
brak możliwości przekłamań.
8. Zwiększenie skuteczności przez dopasowanie w terminach negocjacji do rzeczywistej 
dostępności i miejsca pobytu Dłużnika.
9. Kontrola nad procesem negocjacji i pełen wpływ na jego przebieg.
10. Wyszukanie prawidłowego nr. telefonu z zew. baz danych w przypadku braku kontaktu 
pod numerami zadanymi.
11. Obniżenie kosztów działań monitorujących prowadzonych samodzielnie.
12. Jest tak, jak się umawiamy. Zyskujemy odpowiedzialnych Kontrahentów – tracimy 
Dłużników.

Wybierz spośród 3 pakietów:

TeleCash - Utrzymaj Kontrahenta

Dotyczy należności do 90 dni oraz powyżej 90 dni. Polega na przygotowywaniu pism procesowych w sprawach udokumentowanych należności gospo- 
darczych wymagalnych do maksymalnie 360 dni i obejmuje przygotowanie pism procesowych w zakresie przed sądowym z przygotowaniem pozwu włącznie.

Opis usługi
1. Przygotowanie pisma procesowego w trybie zwykłym.
2. Zgodność procedury ponaglenia do zapłaty z kodeksem cywilnym art. 126 kodeksu 
postępowania cywilnego.
3. Opieka prawna w trakcie całego procesu Ponaglenia – CashAlert.
4. Adekwatność wybranego środka negocjacji w celu  odzyskania zaległych płatności.
5. Ciągłość usługi w ramach wielozadaniowego zespołu IM.
6. Dopasowanie strategii odzyskania niezapłaconych rachunków do ich charakteru i sposobów 
reakcji Dłużnika w oparciu o 19-letnie doświadczenie IM w obsłudze podmiotów 
gospodarczych.
7. Dopasowanie do przedmiotu zaległości i profilu Dłużnika Partnera IM.

Korzyści dla Partnera IM
1. Forma komunikacji odpowiednia i uznawana w razie konieczności  przez organy sądowe i 
komornicze.
2. Odzyskujemy należności, bez wpędzania w kłopoty prawne naszego Partnera.
3. Nie wydajemy pieniędzy na obsługę prawną – oszczędność pieniędzy, poprawa płynności.
4. Doświadczenie Zespołu IM przyspiesza czas odzyskania zapłaty.
5. Zespół IM ma zawsze czas  - w chwili dostępności Dłużnika, więcej czasu naszego Partnera 
na rozwój swojego biznesu.
6. Zwiększenie prawdopodobieństwa szybkiego odzyskania pieniędzy przez ograniczenie 
liczby błędów popełnianych przez osoby nie odzyskujące należności profesjonalnie.
7. Zawsze z kontrolą i uzgodnieniem z Partnerem IM – ograniczenie straty Kontrahenta.

CashAlert  -  Zaksięguj pieniądze

Dotyczy należności powyżej 90 dni. Polega na przygotowywaniu dokumentacji sądowo - egzekucyjnej, złożeniu dokumentacji do sądu lub organu egzeku-
cyjnego, reprezentowaniu klienta w trybie odwoławczym z wyłączeniem osobistego stawiennictwa na rozprawie oraz nadzór nad egzekucją.

Opis usługi
1. Przygotowanie pełnej dokumentacji procesowej w pełnej opiece prawnej, przez profesjon-
alistów z 19-letnim doświadczaniem.
2. Złożenie wymaganych dokumentów do właściwego sądu; ściągnięcie aktualnego wypisu z 
ewidencji działalności gospodarczej, poszukiwania przez GUS, urzędy skarbowe i inne.
3. Reprezentowanie Klienta w postępowaniu zwykłym, a w razie potrzeby, również odwoławc-
zym.
4. Nadzór nad poprawnością przebiegu postępowania sądowego.
5. Sprawdzenie, potwierdzenie i uaktualnienie danych Dłużnika.

Korzyści dla Partnera IM
1. Sporządzenie pozwu i innych pism procesowych tak, aby skrócić czas dochodzenia do 
egzekucji do minimum i zwiększyć skuteczność działania.
2. Brak błędów dokumentacji przyspiesza wyegzekwowanie pieniędzy od Dłużnika.
3. Profesjonalizacja własnego wizerunku na rynku powoduje znalezienie się na pierwszej liście 
tych, którym powinno się płacić w pierwszej kolejności.
4. Przyspieszenie faktycznego spływu pieniędzy i nadzór nad ewentualnymi działaniami 
komorniczymi.
5. Oszczędność czasu dla naszego Partnera – ograniczenie ilości błędów wydłużających 
odzyskanie należności – liczy się precyzja!

WindyCash   -  Odzyskaj Pieniądze
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