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W dniach 2-3 października w Hotelu 500 nad Zalewem Zegrzyńskim odbędzie się
organizowana przez V Financial Conferences konferencja „Skuteczne narzędzia
windykacji należności w praktyce”. Będzie to I edycja wydarzenia pod patronatem
honorowym Krajowego Rejestru Długów, BIG InfoMonitor oraz Polskiego Związku
Windykacji. Patronem medialnym wydarzenia jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.
Wśród prelegentów konferencji znajdzie się wielu uznanych ekspertów w dziedzinie
windykacji. I tak Mariusz Hildebrand, prezes Biura Informacji Gospodarczej
spis treści

InfoMonitor, opowie o tzw. „miękkiej windykacji” w procesach windykacyjnych
przedsiębiorstwa. Bogusław Gębarowski z Creditreform Polska omówi genezę
powstawania długów oraz jej wpływ na dobór właściwych narzędzi windykacyjnych
na przykładzie klienta banku i firmy pożyczkowej, a Anna Marcinkowska z
Krajowego Rejestru Długów w swojej prezentacji poruszy kwestie wykorzystania
informacji gospodarczej w procesach monitoringu i windykacji. Z kolei najlepszą
drogę do skutecznej windykacji przedstawi Mariusz Bienias z PZU, zaś
reprezentujący bank BPH Grzegorz Grzegrzółka odniesie się do strategii, narzędzi

Najczęściej czytane

i roli postępowania egzekucyjnego.
Poradnik: Karta czy gotówka na wakacjach
Natomiast Ryszard Franaszczyk z Volkswagen Bank Polska, Piotr Jakubowski z
J.iM Bieniak, M.Wielhorski i M. Wojnar, Adwokaci i Radcowie Prawni oraz Bogusław
Kaltenbek z Raiffeisen Bank Polska w swoich prezentacjach położą nacisk na
segmentację klienta w procesie windykacji, odpowiedzialność członków zarządu
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako sposób windykacji należności oraz
wybór ściągania długów korporacyjnych.
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Nie zabraknie również zagadnień prawnych związanych z wykorzystaniem ustawy o
terminach zapłaty w transakcjach handlowych, o których będzie opowiadał
Radosław Cieciórski z Polskiego Związku Windykacji.
Konferencja zakończy się panelem dyskusyjnym podsumowującym wszystkie
prezentacje, a następnie losowaniem bezpłatnej wejściówki wśród uczestników na
kolejną edycję konferencji.
Agendę konferencji można znaleźć pod adresem:
http://www.vfconferences.pl/...
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