9

Nedobrovolně
věřitelem
Praha, 8. října 2020
Clarion Congress Hotel
Freyova 33, Praha 9 Vysočany

Po sedmi letech propadů a stagnace trhu mimosoudního inkasa s přicházející
krizí dojde k mnoha změnám. Inkaso pohledávek je anticyklické odvětví. Když
se ekonomice daří, všichni vzorně platí, nevznikají nové pohledávky. Naopak při
výhledu poklesu ekonomiky, začíná být i výhled mimosoudního inkasa mírně optimistický.
Inkasní agentury zpracovaly během loňského roku v České republice
pohledávky v objemu 24,75 mld. Kč. Průměrná výše pohledávky řešená
inkasní agenturou v roce 2019 byla 20 172 Kč. Pohledávky za domácnostmi
činily 89 % počtu pohledávek předaných do správy inkasním agenturám v daném roce.
Na devátém ročníku Fóra věřitelů se na pohledávky podíváme opět z různých perspektiv.
Máte neplatiče a nevíte, co s nimi? Chcete si zachovat dobré vztahy se zákazníky, ale současně
byste rádi, aby za zboží a služby platili? Řešíte reputační riziko? Zajímají vás změny v souvislosti
s novou legislativou?
Přijďte se seznámit s nejmodernějšími postupy a přístupy v oblasti mimosoudního inkasa
pohledávek.

Klíčová témata
• Rizika a výzvy 2020
• Nedobrovolní věřitelé
• Novinky z FENCA
• Finanční gramotnost a inkasní trh
• Aktivní práce s dlužníkem
• Nemorální náklady vymáhání přenášené na dlužníky
• Neetické praktiky
• Profesionální dlužníci
    a mnoho dalších témat

Fóra se zúčastní:
• Ředitelé úseků vymáhání pohledávek
• Ředitelé finančních oddělení
• Risk manageři
• Credit Risk manageři
• Technologické a poradenské společnosti
• Ředitelé oddělení Retail Bankingu
• Ředitelé oddělení půjček
• Manageři vymáhání pohledávek retailu
• Ředitelé vymáhání pohledávek SME
• Zástupci neziskového sektoru
• Zástupci Ministerstva financí a Ministerstva spravedlnosti
• Jednatelé a ředitelé inkasních společností
• Advokáti a  exekutoři

www.forumveritelu.cz

Přihláška
ÚČASTNICKÝ POPLATEK:
Základní cena 8900 Kč bez DPH
Cena při přihlášení a uhrazení
poplatku do 31.7. 6900 Kč bez DPH
Cena pro inkasní agentury:
Řádný člen AIA: 1x vstup zdarma
Přidružený člen AIA: 50% sleva na jeden vstup
Nečlen (do 31. 7.): 12.800 Kč bez DPH
Nečlen standard: 15.800 Kč bez DPH
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Cena zahrnuje: vstup na konferenci, konferenční sborník,
celodenní občerstvení (2x kávová přestávka, oběd, nápoje)

Název
Adresa
Fakturační adresa
IČ                                                                                                                                  DIČ
  Věřitel                   

  Inkasní agentura                   

  Jiné (uveďte)

REGISTRUJÍCÍ OSOBA
Jméno, funkce
Email
Telefon
Počet účastníků
ÚDAJE O ÚČASTNÍCÍCH
Jméno

pozice

e-mail

telefon

I.
II.
III.
STORNO PODMÍNKY: Tato přihláška je závazná. Při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek 1500 Kč. Při odhlášení později než 30 dnů před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek.  Zastoupení účastníka je samozřejmě
možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvodů případné změny programu. Odesláním Vaší přihlášky akceptujete tyto
podmínky. Po odeslání Vaší přihlášky od nás obdržíte potvrzení o přihlášení.  Jestliže Vám potvrzení nebude doručeno během
14 dnů, obraťte se, prosím, na tel. 777 679 753.

Dne: 	                                                                                 				                                       Razítko a podpis:

Asociace inkasních agentur
Purkyňova 74/2, 110 00 Praha 1
info@aiacz.cz, tel.: 777 679 753
www.aiacz.cz

www.forumveritelu.cz

