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Rynek zarządzania wierzytelnościami 
w ostatnich latach zmienia się bardzo 
dynamicznie. Co kilka miesięcy spo-
tykamy się z nowelizacją przepisów, 
zmienia się także kierunek orzecz-
nictwa sądowego. Coraz większa 
konkurencja na rynku zarządzania 
wierzytelnościami prowadzi do ko-
nieczności redukowania kosztów za-
równo po stronie klienta, jak i tych 
ponoszonych przez kancelarie i firmy 
windykacyjne. 

Postępująca cyfryzacja 
Środkiem do osiągnięcie tego celu jest 
postępująca z każdym rokiem cyfry-
zacja i stosowanie najnowszych roz-
wiązań technologicznych. Już dziś 
wszyscy wymieniają dane elektro-

nicznie z e-sądem, mają dostęp do 
elektronicznych rejestrów. Cyfryza-
cji podlega wymiana danych mię-
dzy sądami, komornikami, urzędami 
skarbowymi, bankami. to jednak 
nie wystarczy. Kancelarie windyka-
cyjne idą więc o krok dalej i zmierzają 
w kierunku maksymalnego zautoma-
tyzowania działań windykacyjnych. 
Jedną z dróg jest korzystanie z mo-
deli automatycznego zarządzania 
korespondencją, które umożliwiają 
odpowiednią segregację wiadomości 
mailowych od klientów i szybkie prze-
kierowywanie do osoby zajmującej się 
daną sprawą. Badając adres, z którego 
wiadomość została wysłana, dopaso-
wujemy jej adresata do konkretnego 
rekordu w bazie danych. Umożliwia 
to znaczące skrócenie czasu potrzeb-
nego na koordynację sprawy.

Różne drogi 
inną z dróg jest elektroniczna wy-
miana danych z  komornikami 
sądowymi. Dzięki autorskim, we-
wnętrznym systemom informacje 
związane z  wszczęciem postępowa-
nia, wezwaniem o zaliczkę czy przy-

znaniem kosztów zastępstwa, trafiają 
do nas w terminie trzech dni od daty 
skierowania wniosku egzekucyjnego. 
znacząco przyspiesza to wpływ środ-
ków i zwiększa efektywność egzekucji. 
Kolejna droga to archiwizacja. Dziś 
dążymy do tego, aby większość ko-
respondencji otrzymywać w  for-
mie elektronicznej i  w  ten sposób 
ją archiwizować oraz przekazywać 
klientom. obniża to koszty i  zde-
cydowanie ułatwia naszym wierzy-
cielom archiwizację i sprzedaż spraw 
które były w naszej obsłudze. 
technologie informatyczne umożli-
wiają nam także zautomatyzowanie 
dostępu do powszechnie dostępnych 
rejestrów. wyszukiwarki pozwalają 
na monitoring dotyczący przykła-
dowo ogłoszenia upadłości, przebiegu 
tego typu postępowań czy zmian 
w KRs naszych dłużników. wszyst-
kie te dane są aktualizowane codzien-
nie i zamieszczane w bazach danych. 
Pracownik nie musi już ręcznie prze-
glądać rejestru i wyszukiwać po ko-
lei każdego dłużnika. informacje są 
mu dostarczane przez system telein-
formatyczny, musi je jedynie właści-
wie zinterpretować. 

Oszczędność 
znaczącą oszczędność czasu 
i  kosztów przynosi korzystanie 
z narzędzi, które umożliwiają auto-

matyczne czytanie pisma. Przetwa-
rzają one skan pisma papierowego 
na dokument w formacie xml. Przy 
użyciu stworzonych reguł, pismo 
to może być rozpoznane i  odpo-
wiednio oznaczone. Pozwala to 
na automatyczne zamieszczanie 
zawartych w  nim danych w  sys-
temach teleinformatycznych. Roz-
poznawalność danych wynosi 
nawet 99 proc. Dzięki temu osią-
gamy znaczące obniżenie kosztów 
i  eliminację możliwości pomyłek 
popełnionych przez człowieka. 
Ułatwienia dotyczą też windykacji 
polubownej. Dzięki aplikacji ma-
ilsMs możliwe są automatyczne 
wysyłki wiadomości w  kampa-
niach windykacyjnych. Likwiduje 
się w ten sposób konieczność ręcz-
nego typowania spraw. system 
ten ułatwia także tworzenie wy-
jątków i  wykluczeń od standar-
dowego procesu obsługi spraw. 
Dzięki obsłudze sMsów zwrot-
nych możemy natomiast prowa-
dzić automatyczną korespondencję 
sMs z  dłużnikiem i  rejestrować 
w  systemach przekazywane przez 
niego deklaracje i komunikaty. Ko-
respondując z nami, dłużnik może 
także skorzystać z interaktywnego 
portalu z  licznymi ułatwieniami 
pozwalającymi na kontakt przez 
całą dobę. 

Wkraczamy w cyfrową erę 
najnowsze technologie umożli-
wiają nam nie tylko ograniczenie 
kosztów i zwiększanie efektywności 
odzysku. w sposób zgodny z naj-
nowszymi standardami i dobrymi 
praktykami chronimy także dane 
naszych klientów. najbezpieczniej-
sze metody szyfrowania informacji 
i  ich archiwizacji sprawiają, że ry-
zyko wycieku danych ograniczone 
zostało do minimum. 
na rynku obecne są także rozwiąza-
nia zakładające prowadzenie rozmów 
windykacyjnych przez automaty, 
które mają w sobie zakodowane setki 
tysięcy różnych scenariuszy. Biome-
tria głosowa pozwala na bezpieczną 
i  prostą weryfikację tożsamości na-
szego rozmówcy. Co więcej, umoż-
liwia ona profilowanie rozmówców 
czy ocenę wiarygodności ich deklara-
cji. Każde nowe rozwiązanie techno-
logiczne prędzej czy później znajduje 
zastosowanie także przy dochodzeniu 
roszczeń. 
windykacja, jak wiele innych dzie-
dzin życia, wkracza w fazę cyfrową. 
Dostosowanie się do najnowszych 
trendów i  wymogów rynku po-
zwala na świadczenie usług na 
najwyższym poziomie i w konku-
rencyjnych cenach. od informaty-
zacji zarządzania wierzytelnościami 
nie ma odwrotu. 

NOWOCZESNA WINDYKACJA

Head of IT Department, RK LEGAL

Krzysztof Podolski 

Nowoczesne windykowanie a wykorzystanie 
innowacyjnych kanałów komunikacji i technologii
Przed rynkiem windykacyjnym otwierają się nowe 
perspektywy. Wykorzystanie innowacyjnych technologii 
w codziennej pracy kancelarii prawnych zajmujących się 
windykacją roszczeń pozwala na zwiększenie efektywności 
procesów i zmniejszenie kosztów obsługi spraw. 
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Proces windykacji należności składa 
się z  trzech podstawowych etapów, 
takich jak postępowanie polubowne  
– w  którym główną rolę odgrywa 
windykator, postępowanie sądowe 
–  którego celem jest uzyskanie ty-
tułu wykonawczego (wyrok/nakaz) 
i wreszcie postępowanie egzekucyjne  
– realizujące postanowienie sądu 
w danej sprawie. skup się na pierw-
szym z etapów procesu windykacji,  
obejmującym m.in. zabezpieczenie 
należności na rzecz wierzyciela. 

Znaleźć nić porozumienia 
należy pamiętać, że w postępowaniu 
polubownym większość czynności 
windykacyjnych, takich jak wezwa-
nie do zapłaty, negocjacje telefoniczne 
czy wizyty terenowe wykonuje win-
dykator, i to on stoi na pierwszej li-
nii w  relacji wierzyciel –  dłużnik. 
nadrzędnym celem windykatora 
jest osiągnięcie akceptowanego przez 
wierzyciela porozumienia z  dłużni-

kiem, którego wynikiem powinna 
być spłata należności w możliwie naj-
szybszym czasie i przy minimalnym 
poziomie kosztów związanych z do-
chodzeniem roszczenia. Realizując 
cel nadrzędny, windykator zabezpie-
cza należność w  sposób adekwatny 
do wartości zobowiązania i możliwo-
ści zabezpieczenia należności, które 
z kolei zależą od możliwości i decy-
zji dłużnika. 
Poczynając od rzeczy podstawowej, 
czyli dokumentu ugody/uznania zo-
bowiązania poprzez weksel własny 
lub in blanco (weksel niezupełny), 
czy przystąpienie do długu osoby 
trzeciej (poręczyciela), aż po dobro-
wolne poddanie się egzekucji. należy 
jednak pamiętać, że ten ostatni spo-
sób zabezpieczenia wymaga formy 
aktu notarialnego. 

Instytucja poręczenia 
wartą uwagi jest instytucja porę-
czenia. wierzyciel może dochodzić 
wedle własnego wyboru, spełnie-
nia świadczenia bądź to od dłużnika 
głównego, bądź od poręczyciela, co 
generuje dodatkowe możliwości eg-
zekwowania należności i  winduje 
prawdopodobieństwo sukcesu ca-
łego postępowania windykacyjnego. 
o odpowiedniego poręczyciela powi-
nien postarać się sam dłużnik,  ma-
jąc na względzie fakt uniknięcia dzięki 
porozumieniu – wysokich kosztów 
postępowania sądowego i  egzeku-

cyjnego. wszystkie wymienione na-
rzędzia ułatwiają nam możliwość 
dochodzenia swoich roszczeń przed 
sądem w przypadku, gdyby dłużnik 
nie wywiązał się z zapłaty na zasadzie 
spłaty polubownej, w  niektórych 
przypadkach pozwala na wszczęcie 
egzekucji bez konieczności prowa-
dzenia, często długotrwałego, postę-
powania sądowego. 
Ponadto windykator może dopro-
wadzić do zabezpieczenia spłaty zo-
bowiązania w  oparciu o  majątek 
dłużnika na zasadzie dobrowolnej. 

Zabezpieczenie 
Do narzędzi tego typu należy prze-
właszczenie ruchomości dłużnika 
(maszyna, samochód, inne) na wypa-
dek braku realizacji harmonogramu 
spłat wcześniej z  dłużnikiem usta-
lonych z  zastrzeżeniem, że w przy-

padku, gdy dług zostanie terminowo 
spłacony, przeniesienie własności traci 
moc i dłużnik staje się z powrotem 
właścicielem rzeczy będącej przed-
miotem przewłaszczenia. 
Kolejna forma zabezpieczenia spłaty 
wierzytelności, która jest powszech-
nie stosowana przez windykatorów, 
to zabezpieczenia rzeczowe, takie jak 
hipoteka na nieruchomości lub za-
staw zwykły na ruchomościach na-
leżących do dłużnika za jego zgodą. 
Hipoteka to ograniczone prawo rze-
czowe, które ustanawia się w celu za-
bezpieczenia oznaczonej, konkretnej 
wierzytelności pieniężnej na nieru-
chomości należącej do dłużnika. ta 
forma zabezpieczenia jest niezwy-
kle istotna i skuteczna, ponieważ po 
ustanowieniu hipoteki, mamy moż-
liwość dochodzenia swoich roszczeń 
z nieruchomości obciążonej hipoteką, 

pomimo jej zbycia przez dłużnika. 
Podobnie rzecz się ma z  zastawem 
zwykłym, który stosuje się do rucho-
mości należących do dłużnika. 
Mając na względzie fakt, że najczę-
ściej podnoszony zarzut dłużnika 
względem wierzyciela to niedo-
stateczne udowodnienie faktu ist-
nienia zobowiązania w  części lub 
w całości (braki dokumentacyjne), 
można samemu ocenić, jak ważną 
rolę odgrywa windykator w proce-
sie windykacji polubownej, który, 
dzięki w/w sposobom zabezpie-
czenia wierzytelności, nie tylko 
mnoży możliwości procesowe i eg-
zekucyjne, ale niekiedy wręcz syste-
matyzuje dokumentację dotyczącą 
należności, dając w  ten sposób 
możliwość dochodzenia należności 
w sądzie, a w konsekwencji przepro-
wadzenie egzekucji komorniczej. 

ZabeZpiecZanie należności – czy w tym też może pomóc nam windykator?
Zabezpieczenie należności jest wprost wpisane w zakres 
obowiązków windykatora, a czynności związane 
z zabezpieczeniem należności stanowią drugi priorytet 
zaraz po osiągnięciu skutku w procesie windykacji 
polubownej. 

dyrektor generalny  

Kancelarii Mediator – wierzytelności 

Jacek Kosmalski 

Jakie więc usługi muszą oferować 
firmy windykacyjne, aby sprostać 
oczekiwaniom rynku? Przedstawiciele 
firm windykacyjnych zgodnie twier-
dzą, że nie ma dwóch identycznych 
sytuacji, w których odbiorca nie płaci 
za towar lub usługę, inne są okolicz-
ności danej sytuacji, inne są powody 

braku płatności. inne są też sposoby 
mające doprowadzić do pomyślnego 
rozwiązania problemu – nie ma roz-
wiązań działających w każdej sytuacji.
Klienci stają się coraz bardziej wy-
magający, oczekując działań szybkich 
i skutecznych. Rosnąca wiedza przed-
siębiorców niesie też ze sobą złe skutki 
– dłużnicy stają się coraz bardziej prze-
biegli, a i stosowane przez nich fortele 
są bardziej złożone niż kilka czy kilka-
naście lat temu.

Coraz szerszy wachlarz działań 
wychodząc naprzeciw tym potrze-
bom, windykatorzy mogą pochwa-
lić się interesującymi możliwościami 
działań. najbardziej znane i  rozpo-
wszechnione to oczywiście próby skło-

nienia dłużnika do spłaty zaległości 
za pomocą kontaktu telefonicznego, 
monitów i negocjacji. taka „miękka” 
windykacja bywa nieco lekceważona, 
ale potrafi być zaskakująco skuteczna. 
Jeśli dłużnik nie wykazuje woli współ-
pracy lub sytuacja nie pozwala na roz-
ciągnięte w  czasie negocjacje, firma 
windykacyjna przechodzi do wizyt 
w siedzibie nierzetelnego kontrahenta 
oraz działań zmierzających do wejścia 
na drogę sporu sądowego. Postępo-
wanie sądowe prowadzone w poro-
zumieniu ze zleceniodawcą również 
leży w zakresie możliwości firm win-
dykacyjnych. ten etap nie musi być 
ostatnim, na którym przedsiębiorca 
może liczyć na pomoc firmy windy-
kacyjnej –  późniejsze działania ko-
mornicze również mogą odbywać się 
przy różnorakim wsparciu specjali-
stów, którymi dysponuje windykator, 
a ich skuteczność, dotycząca na przy-
kład poszukiwania majątku dłużnika,  
bywa zaskakująca.
Powyższe działania stanowią najważ-
niejszą część działań windykacyjnych, 
jednakże nie są to wszystkie dostępne 

opcje. Coraz większa liczba firm ope-
rujących na rynku odzyskiwania na-
leżności próbuje swoich sił wobec 
dłużników zagranicznych, obejmując 
swoimi działaniami nawet rynki kra-
jów wnP.

Realnie ocenić szanse 
zgoła innym rodzajem działań jest 
wykup lub zaliczkowanie docho-
dzonych należności. firmy windy-
kacyjne są w stanie ocenić szanse na 
odzyskanie danego długu i w specy-
ficznych sytuacjach mogą zapropo-
nować klientowi wypłatę środków 
przed zakończeniem całego procesu 
windykacyjnego. Przedsiębiorcy się-
gają po to rozwiązanie, gdy potrzebują 
szybkiego zastrzyku środków finanso-
wych. oczywiście należy pamiętać, że 
to rozwiązanie nie ma charakteru uni-
wersalnego, a czas działa zdecydowa-
nie na niekorzyść wierzyciela.
Całe spektrum dostępnych rozwią-
zań z zakresu odzyskiwania należności 
umożliwia przedsiębiorcom decydo-
wanie o tym, czy wolą bezkompromi-
sowo dążyć do odzyskania zaległych 

środków, czy też wolą dać dłużnikowi 
sposobność uregulowania zobowią-
zań bez uciekania się do windykacji 
„twardej”. Klient musi sam ocenić, 
czy chce utrzymać poprawne relacje 
z dłużnikiem – powinien przy tym 
wziąć pod uwagę zarówno przyczyny 
braku płatności, jak i  zachowanie 
dłużnika, nie zapominając przy tym 
o jego sytuacji finansowej i majątko-
wej. Dobre chęci czy deklarowana 
wola spłaty to często niestety jedynie 
zasłona dymna, mająca dać dłużni-
kowi czas na podjęcie działań, które 
mają doprowadzić nierzadko do ukry-
cia majątku lub ogłoszenie upadłości. 
zawsze warto skorzystać z możliwości 
firm windykacyjnych, które są w sta-
nie skutecznie zbadać możliwości od-
zyskania długu i doradzić optymalne 
rozwiązanie.
wybór firmy windykacyjnej powi-
nien być przede wszystkim wyborem 
oferty dopasowanej do konkretnej sy-
tuacji – dokonanie trafnego wyboru 
może także ułatwić poproszenie firmy 
windykacyjnej o referencje od byłych 
i obecnych jej klientów.

Skuteczny outsourcing usług windykacyjnych
Firmy borykające się z brakiem płatności od 
swoich odbiorców coraz częściej sięgają po usługi 
wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych. Dobra firma 
windykacyjna to z punktu widzenia przedsiębiorcy taka, 
która może wykazać się możliwie najwyższą skutecznością 
działania. Ponieważ sytuacja gospodarcza, w jakiej działają 
zarówno wierzyciela, jak dłużnicy, nieustannie się zmienia, 
firmy windykacyjne powinny być możliwie wszechstronne.

członek zarządu Hilton-Baird 

Financial solutions 

Paweł Starczak
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System Collect@Net

internetowa platforma pozwalająca 
klientom korzystającym z usług win-
dykacyjnych firmy atradius na do-
stęp do informacji windykacyjnych 
oraz monitoring postępowania pro-
cesu odzyskiwania należności. Posia-
dacze polisy Ubezpieczenia Kredytu 
Kupieckiego atradius mogą monito-
rować proces odzyskiwania należności 
za pośrednictwem systemu serv@net 
portal. atradius jest wiodącym ubez-
pieczycielem na rynku ubezpieczeń 
finansowych i windykacji, zoriento-
wanym na wysokiej jakości obsługę 
klienta. Doskonaląc swoje usługi, 
stale inwestuje w najnowsze techno-
logie i narzędzia informatyczne. Dla 
pracowników firmy sprawą prioryte-
tową jest poznanie i zrozumienie biz-
nesu klienta. Jest to możliwe dzięki 
wzajemnej współpracy.

Windykacja  

na zlecenie polubowna

ograniczenie   do   minimum   for-
malności   przy przyjęciu   zlecenia 
oraz niskie  koszty to główne zalety 
polubownej windykacji na zlecenie. 
Już  samo  pojawienie  się  trzeciego 
podmiotu –  firmy windykacyj-
nej – w stosunkach między kontra-
hentami,   skutecznie   motywuje   
dłużnika  do uregulowania  zobowią-
zania.  w ramach  udzielonego przez  
klienta  pełnomocnictwa,  doświad-
czeni windykatorzy  prowadzą  nego-
cjacje  z dłużnikiem,  aby w  efekcie  
skłonić  go  do  dobrowolnej  spłaty  
długu,  bez konieczności  oddawania  
sprawy  do  sądu.  Do dłużnika kiero-
wana jest stosowna  korespondencja  
oraz  przedstawiane mu jest indywi-
dualnie  dobrane  rozwiązanie,  m.in.  
kompensata należności  i  zobowią-
zań,  czy rozłożenie długu na raty.

Monitoring płatności 

Bezpieczeństwo twojej firmy za-
leży od stabilności finansowej 
twoich klientów. w  celu unik-
nięcia ryzyka braku płatności na 
czas (w  przyszłości), niezwykle 
ważne jest, aby monitorować sy-
tuację klientów. 
Monitoring płatności pomaga 
klientom unikać problemów, za-
nim jeszcze one powstaną. 
Działania firmy sprowadzają się 
do przypominania o  nadcho-
dzącym lub mijającym terminie 
płatności. 
wpływa to mobilizująco na płat-
ników i  zmniejsza ryzyko wy-
stępowania przeterminowanych 
należności. 
Usługa ta dodatkowo pozwala we-
ryfikować poprawność danych te-
leadresowych płatników.

Leasingobiorca lub kredytobiorca nie 
spłaca rat? eksperci saf szybko od-
zyskają te należności. na potrzeby 
sektora finansowego firma stworzyła 
bowiem Dział windykacji należno-
ści Bankowych i Leasingowych. Jego 
pracownicy są wykwalifikowanymi 
specjalistami w  zakresie: weryfika-
cji, monitoringu, windykacji, przejęć 
i doniesień. saf od wielu lat realizuje 
postawiony sobie cel –  usprawnia 
płynność finansową przedsiębiorstw. 
w swoich działaniach zespół firmy 
nieustannie się doskonali – chce, by 
jego praca zawsze była wyznaczni-
kiem najwyższej skuteczności i pro-
fesjonalizmu w  branży.  założyciele 
firmy i  jej pracownicy trzymają się 
3 zasad: satysfakcja klientów; zado-
wolenie pracowników i szacunek dla 
konkurencji.

Oferta dla instytucji 
finansowych 

najciekawSZe oferty windykacyjne

Marketing windykacyjny to nic in-
nego, jak wykorzystanie powszech-
nie dostępnych narzędzi marketingu 
internetowego np. reklama gra-
ficzna, kanały social media, content 
marketing, czy retargeting. Jeśli roz-
szerzymy je o  zaawansowaną ana-
litykę Big Data i  Data science, 
możliwe będzie szybkie i precyzyjne 
dotarcie do dłużnika. Podobnie jak 
w  każdych działaniach reklamo-
wych, istotne jest, aby przekaz nie 
trafiał do zbyt szerokiego grona od-
biorców, a  tym samym nie gene-
rował zbędnych kosztów dla firmy 
windykacyjnej.

Docierać precyzyjnie 
aby docierać precyzyjnie, w marke-
tingu windykacyjnym wykorzystuje 
się content marketing i działania w mo-
delu programmatic. Pozwalają one na 
wyświetlanie reklam i treści konkret-
nym osobom. Działania prowadzone 
są np. przy pomocy mediów społecz-
nościowych czy portali tematycznych, 
czytanych na co dzień przez te osoby. 
zwrot z inwestycji dla kampanii mar-
ketingowych jest zauważalny już po 
około 3-4 tygodniach, maksymal-
nie po 2 miesiącach. wiele zależy od 
wielkości i stopnia zróżnicowania na-
bytego portfela wierzytelności.

Skuteczne działania 
skupione wokół internetu, współ-
czesne kanały komunikacji umoż-
liwiają prowadzenie skutecznych 
działań edukacyjnych, bez których 
nowoczesna windykacja nie po-
winna istnieć. edukowanie rynku 
to ważny element odpowiedzial-
nego biznesu. spirala długu jest du-
żym problemem psychologicznym. 

warto uświadamiać ludziom, jak 
w nią nie wpaść i  jak radzić sobie 
z zadłużeniem. a być może należy 
pójść o  krok dalej? wykorzystując 
internet, firmy windykacyjne mogą 
zamieszczać treści edukacyjne, które 
informują, jak w odpowiedni sposób 
zarządzać budżetem domowym, jak 
unikać sytuacji, w której zalegamy 
ze zobowiązaniami i  jak wygląda  
proces windykacji. 
strategia działań marketingowych 
może obejmować każdy rodzaj za-
dłużenia – od niewielkich pożyczek 
„chwilówek” po kredyty hipo-
teczne. wykorzystując nowoczesną 
technologię, możliwe jest całkowite 
przeniesienie procesu windykacyj-
nego do internetu. Powstają no-
woczesne narzędzia, np. specjalnie 
dedykowane portale, które umożli-
wiają spłatę zadłużenia online. 
Portale dłużnika to typowy model 
e-commerce, mający doprowadzić 
do konwersji zakupu w internecie. 
Po zalogowaniu się, dłużnik uzy-
skuje dostęp do konta, gdzie może 
np. sprawdzić stan zadłużenia lub 
wybrać model i  dogodny harmo-
nogram spłaty zobowiązania. Portal 
to także platforma do komunika-
cji z firmą windykacyjną. Umożli-
wia m.in. uzyskanie dodatkowych 
informacji, niezbędnych w proce-
sie spłaty długu. w rezultacie, po-
dobnie jak w sklepie internetowym, 
klient może „obejrzeć produkt” 
i  sfinalizować transakcję, podpisu-

jąc ugodę i spłacając dług tak, jakby 
robił zakupy w sieci.

W oparciu o sztuczną inteligencję 
Myśląc o  nowoczesnej windyka-
cji, nie można pominąć rozwiązań 
opartych na sztucznej inteligencji. 
Chatboty –  inteligentni asystenci, 
powszechnie wykorzystywani 
w branży e-commerce z powodze-
niem mogą przejąć część interakcji 
na linii dłużnik-firma windyka-
cyjna. na rynku dostępne są inte-
ligentne oCR-y. samouczące się 
algorytmy zaimplementowane 

w tych narzędziach, pozwalają od-
czytywać niestandardowe informa-
cje np. sygnatury komornicze czy 
numery ksiąg wieczystych, a nawet 
dane z okrągłej pieczątki. Katego-
ryzują je i  indeksują, dostarczając 
firmie konkretną wartość w postaci 
danych gotowych do dalszej analizy. 
Dla firm windykacyjnych, zasypa-
nych wieloma różnymi dokumen-
tami papierowymi to prawdziwy 
ratunek. Ręczna analiza takich da-
nych to proces długi i kosztowny, 
wymagający czasu i zaangażowania 
wielu pracowników. 

nowoczesne windykowanie a wykorzystanie z innowacyjnych kanałów komunikacji i technologii
Branża windykacyjna działa w bardzo tradycyjnym, 
offline’owym modelu. Wymiana informacji na linii windykator-
centrala jest wydłużona i stanowi olbrzymi koszt dla firmy 
windykacyjnej. Jeśli mówimy o nowoczesnej windykacji, 
większość działań w tym obszarze powinna być przeniesiona 
do sieci. Podobnie jak obserwujemy to np. w sektorze 
bankowym, który od dawna świadczy swoim klientom usługi 
online. Wiele procesów można zautomatyzować wdrażając 
strategie marketingu windykacyjnego oraz zaawansowaną 
analizę Big Data. 

wiceprezes zarządu TogetherData

Paweł Brach

VeX CoRP specjalizuje się w sku-
tecznej windykacji pożyczek i chwiló-
wek, również w ustalaniu aktualnych 
adresów i  telefonów ukrywających 
się dłużników. windykuje zarówno 
dla wierzycieli pierwotnych, jak i dla 
firm windykacyjnych i funduszy se-
kurytyzacyjnych, które zlecają windy-
kację zakupionych przez nie długów 
od banków, skoków, telekomów, firm 
kosmetycznych i pożyczkowych. Mo-
del negocjacji z zadłużonymi oparty 
jest o  książkę „zawodowy win-
dykator”, a  metody skip tracing 
głęboki oraz Cyber tracking prowa-
dzone są w sposób etyczny i zgodny 
z  literą prawa, proces windyka-
cji przebiega wg. najwyższych stan-
dardów wyznaczonych przez firmy 
zrzeszone w  związkach zarządzania 
wierzytelnościami.

Windykacja po 
bezskutecznych egzekucjach 


