Köp av avskrivna fordringar

Vi gör dina osäkra tillgångar säkra
Kundfordringar är en stor tillgång i ett företags balansräkning, men de kan vara svåra
att utnyttja om de bedöms som osäkra eller avskrivna. I traditionell långtidsbevakning återvinns endast några få procent av kapitalfordringarna och dessutom brukar
administrationen av dessa kosta mer än summan de uppgår till. Tills nu. Låt Arvato
göra jobbet sedan du har fått betalt.

Överlåt dina fordringar vid ett tillfälle
Vi skräddarsyr alltid våra lösningar så att det passar just dig och ditt företag. Vi vill alltid
komma fram till en optimal lösning så att det blir en win-win-situation för båda parter. När
du överlåter din fordringsportfölj säljer du utvalda fordringar vid ett av dig bestämt tillfälle.
Ju mer information vi har om fordringarna desto mer kan vi betala.

Överlåt dina fordringar löpande
Vi kan även ta över dina fordringar löpande, något som många gånger är en bättre lösning
än traditionell inkasso och alltid ett bättre alternativ än långtidsbevakning. Vi gör en
schablonmässig värdering av ditt företags fordringar. Värdet påverkas av kredit- och försäljningsvillkor, bransch och kundkategori. Och ju tidigare i processen vi kan komma in desto
mer betalt får du. Du bestämmer även hur ofta du vill att överföringen ska ske; dagligen,
veckovis eller en gång per månad
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Bättre likviditet
Minskad administration
Minskade kreditförluster
Skräddarsydd lösning

Ökad kundnöjdhet
Så fort vi har tagit över dina fordringar meddelar vi dina kunder att detta har skett och att
det är till oss de ska vända sig om de har några frågor eller behöver hjälp att betala och
eventuellt lägga upp en avbetalningsplan. Vi behandlar dina kunder lika bra som om de
vore våra egna, och självklart följer vi god inkassosed så att de efter avslut kan återvända
till ditt företag som fortsatt nöjda kunder.

Så funkar det i praktiken
Det är enkelt för dig att föra över fordringarna till oss. Själva underlaget utgörs ofta av en
lista eller fil som specificerar de aktuella fordringarna samt respektive gäldenär. Vi behöver
även allmän information om hur fordringarna tidigare har hanterats. Samma dag som
överlåtelsen sker har du vår betalning.
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VÅRA LÖSNINGAR

Fakturaadministration
Vi tar hand om utskick och administration av företagets fakturor, påminnelser, krav och inkasso.
Fakturaköp
Vi förvärvar dina fakturafordringar i samband med
fakturering och du får betalt inom 24 timmar.
Factoring
Du belånar kundreskontran och frigör 70-90% av
dess värde dagen efter fakturadagen.
Köp av avskrivna fordringar
Vi värderar och administrerar avskrivna och osäkra
fordringar och köper förfallna konsumentkrediter.

AfterPay
Betallösning för e-handel. Kunden betalar efter
leverans med flera alternativa betalsätt, i en enda
integration.

Soft Inkasso
En proaktiv tjänst där vi ringer upp dina kunder
och tillsammans hittar lösningar innan fakturorna hamnar på inkasso.

Abonnemangsservice
En finansiell och administrativ tjänst där vi tar över
administrationen, minskar den ekonomiska risken
samt frigör tid.

Kundservice
Vi tar hand om hela din kundservice, från
produkt-och fakturafrågor till juridiska spörsmål.

Inkasso
Vi hanterar nya ärenden såväl som fordringar som
tidigare varit föremål för inkassoåtgärder för både
B2B och B2C.

Vill du veta mer om någon av våra andra tjänster,
kontakta oss på sales.se@arvato.com eller på
telefon 020-667 667, eller läs mer på
www.arvato.se.

Arvato Financial Solutions är en global leverantör av finansiella tjänster och dotterbolag till Arvato AG, en del av Bertelsmann SE & Co. KgaA. Företaget har omkring
7 000 anställda i 22 länder, däribland en stark närvaro i Europa, USA och Asien. Arvato Financial Solutions erbjuder professionella outsourcingtjänster (Finance BPO)
som fokuserar på kassaflödet i alla faser av kundernas livscykel – från riskhantering och fakturering till hantering av gäldenärer, försäljning av fordringar och inkassotjänster. Vi har runt 10 000 kunder, vilket gör oss till Europas tredje största integrerade leverantör av finansiella tjänster – och den enda finansiella samarbetspartnern
du behöver.
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