Servei de Reclamacio de deutes a l'estranger

Gràcies a l’acord entre la Cecot i Advantium, especialistes en localització i
cobrament d’impagament per la via amistosa a l’estranger.
Advantium és una empresa especialitzada en el recobrament d'impagats generats amb entitats
espanyoles per part de persones físiques i jurídiques residents en altres països, que opera en cada Estat
mitjançant agents locals amb llicència de recobrament, coneixedors de la legislació aplicable al seu
territori per a la gestió d'impagats.

93 736 11 18

Ampliem el Servei de Reclamació de Deutes, perque puguis
recuperar impagaments també a l'estranger.

Advantium opera amb una rigorosa política "Success fee", sense costos inicials i amb facturació només
en el supòsit de recobrament amb éxit.

Com funciona el Servei de Reclamació de Deutes a l’estranger?
Advantium gestiona íntegrament tot el procés de recobrament:
- La localització del deutor al seu país de residència.
- La notificació (seguint la legislació espanyola i la de l'Estat hoste).
- La gestió del recobrament efectiu. Amb dos possibles supòsits:
1. El deutor realitza un pagament únic per cobrir l’import de l’impagament.
2. Pagament prorratejat del deute: opció de saldar la quantitat impagada en terminis.

Què has de fer per recuperar un impagament?
Només cal que ens portis la factura amb el muntant final degut a la Cecot, i nosaltres l’enviarem a
Advantium perquè comencin la gestió de recobrament. En el termini d’un mes aproximadament,
t’informaran de l’estat del recobrament i dels passos que s’han de donar, si escau.

Quin preu té el Servei de Reclamació de Deutes a l’estranger?
Advantium només facturarà els seus honoraris en el cas de recobrament exitós del deute, aplicant el
següents escalat:
- De 500€ a 5.000€: es facturarà el 34% de la quantitat recuperada.
- De 5.000€ a 25.000€: es facturarà el 29% de la quantitat recuperada.
- Més de 25.000€: es facturarà el 23% de la quantitat recuperada.
Sin necessites més informació, posa’t en contacte amb nosaltres accedint al web www.cecot.org/stopmorosos,
enviant un email a stopmorosos@cecot.org, o trucant al telèfon 93 736 11 18 (Sra. Cristina Sala) de 9 a 13 h i
t’ajudarem!
Per a més informació contacteu amb:
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