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Kdo jsme?

GGN inkaso CZ je součástí Groep     

Gerechtsdeurwaarders Nederland  

(GGN), přední evropské společnosti v 

oblasti poskytování služeb Credit 

Managementu

Celosvětová působnost

Více než 1200 spolupracovníků 

30 samostatných kanceláří



Unikátní on-line systém

Profesionální a ve světe credit managementu 

unikátní on-line propojení všech nabízených 

služeb v jeden komplexní systém umožňuje 

poskytovat klientům všechny služby 

mimosoudního, soudního a exekučního řízení z 

jednoho kontaktního místa, tedy přímo z 

kanceláře GGN inkaso CZ

Žádné zálohové platby před zahájením 

vymáhání 

Náklady spojené s vymáháním se snažíme 

přenášet na dlužníka



Kde vznikají Vaše pohledávky?

 z obchodních vztahů, kde vystupuje obec 

jako jedna ze smluvních stran 

 z obchodních vztahů Vaší obcí zakládaných 

a zřizovaných společností (příspěvkovky 

apod.)  

 z nezaplacených místních a správních 

poplatků (komunální odpad, výherní 

automaty apod.)   



Co všechno děláme?

 mimosoudní inkaso 

 soudní inkaso 

 rozhodčí řízení 

 exekuce 

 dohlížecí řízení DebtReturn 

 poradenská služba 

mezinárodní inkaso



Naše etické zásady

 Hlavní zásadou je zachování vztahu mezi   

klientem a jeho dlužníkem 

 Vždy se snažíme, aby po skončení vymáhání    

byly vztahy lepší, než jaké byly před  

zahájením inkasa !



Shrnutí

Vyřešíme komplexně za Vás veškeré Vaše  

pohledávky

 Ušetříme Vám práci a Váš čas

 Uděláme za Vás nepříjemnou věc ke spokojenosti       

Vaší i Vašich dlužníků

 Klademe důraz na zachování, popřípadě 

zlepšení Vašich vzájemných vztahů ve smyslu 

„Pořádek dělá přátele“

 Vstup 3.osoby je pro dlužníka alarmem vážnosti   

vzniklé situace a maximálním impulsem věc začít  

urychleně řešit



Závěr

Děkuji za pozornost a budeme se těšit, že

Vám vrátíme Vaše peníze od Vašich dlužníků do 

Vašich měst a obcí.

Vaše GGN inkaso CZ, a.s.
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