Euler Hermes Suomi

Perintä

EVERYTHING TO WIN – NOTHING TO LOSE
Miksi valita Euler Hermes perintä?

Perintää mutkattomasti ja yksilöllisesti

Meillä on yli 100 vuoden kokemus myyntisaatavien perinnästä.
Perimme velkasi nopeasti ja tehokkaasti, olipa asiakkaasi missä päin
maailmaa tahansa.

Maailmanlaajuisen verkoston ja paikallisen osaamisen ansiosta
pystymme hoitamaan haastaviakin toimeksiantoja nopeasti
ja tehokkaasti. Voit ilmoittaa uudet toimeksiannot ja seurata
perintätapauksiesi etenemistä EH SmartCollect –palvelumme kautta.

Tunnemme paikallisen toimintaympäristön hyvin ja antamamme
neuvot ja suositukset perustuvat aina kyseessä olevan toimialan
perusteelliseen tuntemiseen. Paikalliset asiantuntijamme arvioivat
jokaisen toimeksiannon yksitellen ottaen huomioon eri näkökulmat
ja asiaan vaikuttavat tekijät: asiakkaasi tilanteen ja paikalliset
käytännöt, menettelytavat ja lainsäädännön.
Anna meidän periä myöhästyneet saatavasi
Me Euler Hermesillä huolehdimme koko perintäketjusta puolestasi,
vapaaehtoisesta perinnästä oikeudelliseen perintään. Tarvittaessa
ilmoitamme saatavasi konkurssi- ja saneerausmenettelyihin ja
valvomme prosessia. Lisäksi huolehdimme yhteydenpidosta eri
sidosryhmien välillä.

Paikallinen yhteyshenkilösi on aina palveluksessasi riippumatta siitä,
missä päin maailmaa erääntyneet saatavasi sijaitsevat. Näin voimme
taata yrityksesi tarpeisiin ja odotuksiin räätälöidyn palvelutason,
neuvonnan ja yhteydenpidon.
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seuraa yrityksiä, joiden osuus maailman
bruttokansantuotteesta on 92 %
käsittelee vuosittain 200 000 perintätapausta
tarjoaa perintäpalveluja 130 maassa
maailmanlaajuisen sisaryhtiö- ja
asiamiesverkoston avulla
on AA- luottoluokitettu (Standard & Poor’s
helmikuu 2016 ja Dagong tammikuu 2016)
kuuluu Allianz-konserniin

AUTAMME SINUA PERIMÄÄN SAATAVASI
Mitä perintä maksaa?

Miten perintä etenee?

Euler Hermesin asiakkaana käytettävissäsi on maailmanlaajuinen
perintäverkosto, joka on valmiina auttamaan saataviesi kotiuttamisessa.

Pitkä kokemuksemme auttaa meitä jatkuvasti kehittämään
perintäprosessejamme. Aloitamme perintätoimet välittömästi
saatuamme toimeksiantosi ja hoidamme saatavasi perinnän ripeästi ja
tehokkaasti.

Tarjoamme asiakkaillemme myös ilmaisia “Käytämme
Euler Hermes -perintäpalvelua” -tarroja. Tarroja
on saatavilla useilla eri kielillä. Tarroja voi käyttää
esimerkiksi laskuissa ja huomautuskirjeissä
muistutuksena, jotta asiakkaanne maksavat ajoissa. Euler Hermes
on kansainvälisesti tunnettu yritys ja ilmoituksella yhteistyöstä
kanssamme jo laskutusvaiheessa, on usein maksuviiveitä
ennaltaehkäisevä vaikutus.

Kokeile perintäsovellustamme
Sovelluksemme avulla saat neuvoja ja vinkkejä, miten voit itse
varmistaa saavasi maksut asiakkailtasi. Sovelluksesta löydät myös
tietoa saatavien perinnästä eri maissa
ympäri maailmaa. Lataa sovellus
skannaamalla koodi:
Google Play

Euler Hermes Suomi
Mannerheimintie 105
FI-00280 Helsinki

Tel. +358 10 850 8500
contact.fi@eulerhermes.com
www.eulerhermes.fi

App Store

◾◾ Käymme aluksi läpi toimeksiantoon liittyvät asiakirjat ja teemme
alustavat toimenpiteet.
◾◾ Vastaanotettuamme perintätoimeksiannon, rekisteröimme sen
viipymättä järjestelmäämme. Samalla lähetämme ensimmäisen
perintäkirjeen mikäli velallinen sijaitsee kotimaassa.
◾◾ Mikäli velallinen sijaitsee ulkomailla, välitämme toimeksiannon
paikalliselle edustajallemme, joka on joko sisaryhtiömme tai
valtuutettu asiamies.
◾◾ Riippuen toimeksiannon luonteesta arvioimme, mikä on paras
ratkaisu saataviesi perinnälle.
Pidämme sinut aina ajan tasalla perinnän vaiheista. Ajantasaista
tietoa perinnän edistymisestä on saatavilla myös EH SmartCollect –
palvelumme kautta.

Tarvitsetko tällä hetkellä perintäpalvelua tai haluatko
lisätietoa palvelustamme? Alla ovat paikallisen Euler
Hermes -toimipisteen yhteystiedot
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Euler Hermesin perintäpalvelujen käyttöönotto ei maksa yrityksellesi
mitään. Veloitamme ulkomaan perinnän toimeksiannosta
toimeksiantomaksun ja perinnän edetessä sopimuksen mukaisen
komission peritystä summasta. Kotimaan toimeksiannoista emme veloita
toimeksiantomaksua, vaan ainoastaan komission peritystä määrästä

