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VÍCE NEŽ 9,2 MLD. RUBLŮ VE SPRÁVĚ

NEJLEPŠÍ TÝM ODBORNÍKŮ V OBORU
ÚČINNOST VE VŠECH FÁZÍCH VYMÁHÁNÍ

ÚSPĚŠNÁ PRAXE VYMÁHÁNÍ V OBLASTECH BANKOVNICTVÍ, 
BYTOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB A ENERGETIKY

CZ Invest
PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

profesionální

služby
správa portfolií

nedobytných pohledávek

osobní projektový přístup ke každému 
klientovi



9letá
zkušenost

1 100 000
aktivních případů ve správě

920 000 000
Výše aktuálních  rozpracovaných pohledávek

rublů

200
Více než

Patří k největším 
inkasním 
společnostem v RF.

Více než 200 zaměstnanců. Více než 60 klientů v oblasti bytových 

a komunálních služeb a mezi největšími bankami v zemi, včetně státních.

Ve správě přes  1 000 000 případů

Přes

významných
klientů v oblasti 
bytových 
a komunálních 
služeb

60
klientů z řad bank
90

CZ Invest v číslech

pracovníků



Regionální zastoupení
Společnost CZ Invest poskytuje efektivní služby v oblasti vymáhání 
pohledávek ve všech ekonomicky aktivních regionech RF.

Společnost s ručením omezeným CZ Invest 
zpracovala během posledních 3,5 let více 
než 400 000 případů pohledávek v bankovním 
sektoru a v oblasti bytových a komunálních 
služeb a energetiky o celkové výši přes 
5 mld. rublů.

Sankt Petěrburg

Nižnij Novgorod
Jekatěrinburg

Omsk Novosibirsk
Krasnojarsk

Irkutsk
Čita

Chabarovsk

Vladivostok

Moskva

Rostov

Samara

Rusko



Provozní centrum

Kanceláře společnosti se nacházejí v Moskvě a Brjansku.
Stávající call centrum s 250 pracovními místy se nachází v Brjansku.

Současná provozní

platforma
 Kapacita call centra umožňuje přijetí až 50 000 případů.

 Pro každého klienta vyhrazen zvláštní tým.

 Speciální IT systémy: software pro automatické volání 
(až 70 000 dlužníků denně), hromadné zasílání sms zpráv,
aktualizace kontaktů na dlužníky.

 Práce probíhá v režimu 7x365.

 Vysoká úroveň přípravy specialistů na vymáhání. 

 Kontrola kvality telefonických hovorů.



Co nabízíme

Maximální vymáhání pohledávek fyzických osob za komunální platby 
v nejkratších termínech.

3 - 6 měsíců

FINANČNÍ 
PROSTŘEDKY

NEDOBYTNÉ 
POHLEDÁVKY

z úvěrů,
za komunální služby

maximální 
konverze -

až 40 %  

Zajišťujeme MAXIMÁLNÍ VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH 
PROSTŘEDKŮ na bankovní dluhy a dluhy za komunální 
služby v průběhu 3 - 6 měsíců (více a rychleji než jiné 
inkasní agentury, právní firmy, soudy a Federální služba 
soudních exekutorů) 



Fáze spolupráce

Společnost s ručením omezeným CZ Invest vymůže během 3–6 měsíců 
od dlužníků až 60 % pohledávek ve prospěch poskytovatele bytových 
a komunálních služeb. 

Uzavřeme 
smlouvu 

o zastoupení.

Získáme 
registr 

dlužníků.

• Dopisy
• Pravidelné volání dlužníkům
• Aautomatické informace, SMS, 

hledání kontaktů
• terénní pracovníci*
• Získání soudních rozhodnutí, nařízení, 

exekučních titulů*

* v případě nutnosti

Splacení dluhu Úhrada provize 
kanceláři

Dlužníci platí na účet  poskytovatele 
bytových a komunálních služeb nebo 
energetické společnosti.

3–6 měs.

Práce s dlužníky
Oznamovací služba

Předsoudní 
vymáhání

Soudní vymáhání

Exekuční proces



Výhody pro klienty

Maximální vymáhání dluhů občanů za komunální služby v nejkratších termínech.

1. Komplexní působení na dlužníka v rámci zákonů.

• Optimalizace vlastní struktury práce s pohledávkami díky sníženému počtu 
omezení a žalob (snížení nezbytného množství stálých zaměstnanců)

2. Minimalizace nákladů na vymáhání pohledávek. 

3. Úhrada služeb inkasní společnosti pouze na základě výsledků vymáhání. 

4. Maximální vymáhání pohledávek v předsoudní fázi bez použití nákladných 
mechanismů omezení služeb.

5. Přesné uplatnění omezovacích mechanismů.

6. Samostatná práce agentury podle exekučních titulů před předáním 
Federální službě soudních exekutorů.

7. Organizace celého průběhu vymáhání na celém území RF.

8. Vykonání práce na získání soudních rozhodnutí, nařízení a exekučních titulů.

9. Agentura vybírá finanční prostředky výhradně na bankovní účty 
určené klientem.

• ...na základě aktualizace pohledávky v průběhu před-
soudního vymáhání za použití prostředků společnosti



Naše přednosti

Mezi hlavní přednosti patří maximální efektivita v nejkratších termínech, přístup k nejnovějším 
technologiím vymáhání a přísná kontrola kvality (souladu s etickým kodexem).

Zkušenosti s bankovní oblastí, 
bytovými a komunálními službami 

a energetickými společnostmi PŘEDNOSTI
spolupráce s

CZ Invest

Přístup k západním 
technologiím

• Vyhrazení osobního manažera
a samostatného projektového týmu
pro klienta

• Projektová podpora v reálném čase 
365х7х24

• Poskytování operativních hlášení 

• Použití nejlepších praktik ve 
vymáhání a správě nedobytných 
pohledávek z 9 zemí včetně
Velké Británie, Česka a Číny

Maximální efektivita

• Nejlepší výsledky ve vymáhání 
mezi inkasními agenturami

Minimální doba 
vymáhání

• Maximální vymáhání v nejkratších 
termínech – 3-6 měs.

kontrola kvality Rychlá odpověď
na poptávky klientů

• Oddělení kontroly kvality
s 10 zaměstnanci

• Komplexní přístup k zachování 
bezpečnosti informací;

• Kodex firemní etiky; 
• Zásady zpracování osobních údajů

dlužníků

Velké call centrum

• 200 specialistů na vymáhání;
• moderní call centrum

Projektový přístup

• Vyhrazené projektové týmy;
• Hluboké porozumění specifikům 

bankovních portfolií a pohledávek 
za komunální služby

• Mezinárodní tým manažerů s bohatými 
pracovními zkušenostmi v oblasti 
vymáhání pro banky, mikrofinanční
společnosti, poskytovatele bytových 
a komunálních služeb a energetické 
společnosti



Naši klienti

Mezi klienty společnosti se dnes nachází největší  představitelé bankovní sféry, telekomunikačního a energetického 
průmyslu a oblasti bytových a komunálních služeb. Během 9 let své práce společnost obsloužila více než 150 klientů.

KES Holding

poskytovatelů bytových 
a komunálních služeb
ve 13 ruských regionech

60Více než ENERGETIKA
BANKY

bytové a komunální služby



Výběr  našich klientů z řad poskytovatelů bytových 
a komunálních služeb a energetických společností
Mezi klienty společnosti je dnes přes 60 podniků v oblasti bytových 
a komunálních služeb a energetiky.

• PAO «T Pljus» (Samara)
• Volžskaja TGK (Saratov)    
• Balakovo-Vodokanal (Balakovo)    
• MKS-Brjansk, OOO «Domoupravljenie ŽSK»  (Brjansk)    
• ООО «Žilservis», Běžicakommunlift (Brjansk)
• Ussurgraždanstroj    
• KEDR (Krasnojarsk)    
• Upravdom Dzeržinskogo rajona (Jaroslavl)    
• UK «Južkom» (Barnaul)    
• Astarta (Volgograd)    
• ŽEK «Komfort», «Troicka kommunalnaja služba»  (Troick)    
• MUP ŽEU -23, MUP RSU-24 (Kaliningrad)    
• Prospekt UK (Chabarovsk)
• ŽKCH Dmitrovskoje (Ufa)    
• SZT Novgorodskij f-l    
• Jedinyj informacionno-rasčjotnyj centr č. 1 (Kaluga)
• RUS ООО (Uneča)    
• Centr Upravljajuščaja kompanija (Rostov na Donu)    
• ООО ŽKCH «Šemjak» (Ufa)
• Teplosojuz (Astrachanská oblast)    
• MUP "Upravljajuščaja komopanija" 
• Vysokoježilkomservis
• OOO «Upravljajuščaja komopanija g. Kurska»
• ООО «GUK č. 1», ООО «GUK č. 2», ООО «Žiliščik» (Kursk)
• MUP EPC, MUP «Gortěploseť»  (Železnogorsk)
• ООО «RUS», ООО «Naš dom» (Uneča)
• a další...



Odpovědné vymáhání

CZ Invest používá výhradně etické metody vymáhání.
Ve společnosti je zaveden a dodržuje se kodex firemní etiky.

KONTROLA KVALITY

Ve společnosti funguje oddělení 
kontroly kvality, které nepřetržitě 
poslouchá rozhovory operátorů
s dlužníky a zpracovává příchozí 
žádosti občanů.

Ve společnosti byl schválen 
a dodržuje se Kodex firemní etiky, 
jenž předepisuje normy jednání 
s vypůjčiteli (dlužníky), třetími 
osobami, klienty, konkurencí 
a dalšími.

ETICKÝ KODEX

VLASTNÍ ŠKOLICÍ CENTRUM

Ve společnosti funguje školicí 
centrum, v němž pracuje
10 stálých lektorů. Všichni 

pracovníci provozního bloku
absolvují pravidelné kursy 

zvyšování kvalifikace.

Ve společnosti se uplatňují Zásady zpracování 
žádostí a stížností občanů, jsou stanoveny 
způsoby získávání zpětné vazby od občanů 
a také funguje systém operativní reakce 
a poskytování odpovědí na žádosti občanů. 

ZPĚTNÁ VAZBA



Doporučení

Doporučující dopisy klientů



DĚKUJEME ZA 
projevený zájem!
Těšíme se na oboustranně 
výhodnou spolupráci.

www.czfinance.ru 


