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biuro@gielda-dlugow.net

Szanowni Państwo,
Wychodząc naprzeciw firmom pożyczkowym, windykacyjnym oraz przedsiębiorcom posiadającym
portfele wierzytelności, przygotowaliśmy dedykowaną ofertę, publikacji wierzytelności na GiełdaDługów.net. Nasza platforma to sprawdzone i efektywne narzędzie w walce o odzyskanie
„zamrożonych” pieniędzy.
Umieszczenie zadłużenia na Giełdzie Długów uniemożliwia dłużnikowi otrzymanie pożyczki, kredytu,
usług typu leasing czy faktoring, co stanowi dla niego motywację do uregulowania zaległości
płatniczych. Wierzytelności opublikowane na Giełdzie są widoczne dla każdego użytkownika
poruszającego się po Internecie, w tym również dla potencjalnych kontrahentów zadłużonego.
Giełda-Długów.net współpracuje m.in. z wywiadownią gospodarczą Bisnode oraz Transparent Data spółką z Grupy Kaczmarski, które pobierają z naszej platformy dane dłużników.

Tak to
działa

Podpisujemy
umowę

Otrzymujesz
„kredyty” walutę Giełdy

Wystawiasz
wierzytelności

Sprzedajesz

Odzyskujesz!

OFERTA ABONAMENTOWA

dla Twojej Firmy

Korzystna cena - dopasowana
do Twoich potrzeb.
Stała liczba wierzytelności do
publikowania według wybranego planu.
Przyjazny i intuicyjny interfejs.
Dodawanie i aktualizacja danych
poprzez plik xls lub dostęp API.

Firma rekomendowana przez

Zapraszamy do zapoznania się z korzyściami jakie niesie
ze sobą korzystanie z naszej platformy.
Zapewniamy:
Działalność zgodną z obowiązującymi przepisami prawa - publikacja treści jest
zgodna z przepisami ustaw, z aktualnym orzecznictwem sądowym oraz
publikowanymi wytycznymi RODO, co przejawia się w tym, że w przypadku zmiany
postanowień, czy też zmiany orzecznictwa sądowego, dane na giełdzie są
niezwłocznie aktualizowane. Przykładowo, nie publikujemy adresów dłużników, co
z kolei powoduje, że wierzyciel nie spotka się z zarzutem naruszenia dóbr osobistych
dłużnika w postaci prawa do prywatności. Zapobiegamy więc także ewentualnej
odpowiedzialności naszych Klientów w tym zakresie.

Szczegółowość i przejrzystość - Serwis umożliwia opublikowanie wierzytelności
zarówno podmiotów gospodarczych jak i konsumenckich z uwzględnieniem
możliwości dodania nr NIP/PESEL, adresu zamieszkania/siedziby, adresu e-mail,
telefonu komórkowego. Dane wierzyciela nie są widoczne na platformie podobnie
jak nr. PESEL w przypadku wierzytelności konsumenckich.

Dostępność - Giełda współpracuje ze specjalistami od tzw. SEO (search engine
optimalization). Wyniki wyszukiwanych fraz wyświetlają się na pierwszej stronie
wyszukiwarek internetowych np. „Jan Kowalski dłużnik”. Na pierwszej stronie
wyszukiwarek pozycjonujemy się również po frazach takich jak m.in. „giełda
długów, „giełda dłużników”, „giełda wierzytelności”. Wierzytelności publikowane na
naszej platformie są także dostępne w raportach wywiadowni Bisnode.

Funkcjonalność - Klienci giełdy mają możliwość łatwego dodawania całych
pakietów wierzytelności i aktualizacji danych poprzez plik xls lub dostęp do API.

Automatyzację działań windykacyjnych - platforma automatycznie wysyła
dłużnikom poprzez wiadomość e-mail oraz SMS powiadomienie o publikacji
wierzytelności, co zwiększa skuteczność windykacji. Poza tym,
wierzyciel/pełnomocnik może pobrać z panelu użytkownika wygenerowane
zawiadomienie o dokonanej publikacji wierzytelności (w wersji pdf) i wysłać
dłużnikowi listownie lub zlecić wysyłkę nam.

Firma rekomendowana przez

Wybierz odpowiedni dla siebie plan w rozliczeniu miesięcznym.

Cena

Ilość dodawanych
wierzytelności

Opłata za
przekroczenie limitu

Silver

300 zł netto

100

20 zł za każde
kolejne
rozpoczęte 10

Gold

800 zł netto

300

20 zł za każde
kolejne
rozpoczęte 10

Platinum

1500 zł netto

650

20 zł za każde
kolejne
rozpoczęte 10

Titanium

2400 zł netto

1200

10 zł za każde
kolejne
rozpoczęte 10

2000

1 zł za każdą
kolejną
wierzytelność

Diamond

3300 zł netto

W ramach wybranego planu, możesz dodatkowo zamówić usługę listownego
wysłania zawiadomienia do dłużnika:
ź do 20 wierzytelności z listownym powiadomieniem + 19,99 zł netto, za każdą z

nich,
ź powyżej 20 wierzytelności z listownym powiadomieniem + 8,99 zł netto, za
każdą z nich.
Lista dłużników mających zostać objętych wysyłką zawiadomienia wysyłana jest
przez Klienta Administratorowi Giełdy z częstotliwością do dwóch razy w miesiącu
na adres: biuro@gielda-dlugow.net

