DINO zachrání
vaše pohledávky
i dlužníky
Služba DINO České pošty
za vás ve spolupráci
s odborníky v oblasti
advokacie zkontaktuje
dlužníky, umožní jim
jednorázovou platbou
splatit dluh anebo nastavit
splátkový kalendář.
Pokud možno bez soudů,
administrativní zátěže
a exekucí.

Co dokáže DINO?
•

Narovnat vztahy mezi věřiteli a dlužníky

•

Ochránit vaši dobrou pověst při řešení
dluhů

•

Informovat dlužníka včas o výši dluhu

•

Rychle a efektivně pomoci při výběru
dlužné částky

•

Snížit náklady i administrativní zátěž
spojenou s vyrovnáním dluhu

•

Předejít soudním sporům, exekucím
a zbytečným dramatům

DINO nedovolí, aby
vás dluhy ostatních
stáhly ke dnu
Můžete se spolehnout, že i když vztahy mezi
vámi a dlužníky přestanou fungovat, DINO
České pošty zafunguje. Slušně, efektivně
a ve spolupráci s odborníky v oblasti
advokacie.
DINO posílá nový typ dopisu s fialovým
pruhem
Na základě dohody s věřitelem pošleme
dlužníkům dopis s fialovým pruhem, který
Česká pošta zavedla speciálně pro službu DINO.
Dopis dlužníky informuje o dluhu.
DINO nabízí dlužníkům pomoc
DINO v dopisech s fialovým pruhem informuje
nejen o existenci dluhu. Dlužníky motivuje,
aby dluh přišli vyřešit na pobočky České pošty
a podrobně jim popisuje možná řešení dluhu.
DINO nenechá dlužníky zapomenout
Jestliže dlužník nereaguje na písemné výzvy,
zkusí ho k řešení motivovat doručovatel České
pošty. DINO může využít standardní cesty
uplatnění pohledávky.
DINO se dokáže dohodnout
Dlužníkům umožní DINO prostřednictvím České
pošty uhradit svůj závazek. Třeba jednorázově
nebo formou splátek. Ať už bude způsob úhrady
jakýkoli, zajistíme pro vás úhradu vašich
pohledávek.
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DINO nabízí včasnou
pomoc

Výhody služby pro
věřitele

Služba je nastavena tak, aby měl dlužník maximální
šanci dozvědět se o dluhu včas a řešit své závazky
bez komplikací, které zatěžují nejen dlužníky, ale také
věřitele.

•

Ošetřuje reputační riziko věřitele

•

Dokáže dlužníka rychle najít a informovat

•

Většinu nákladů ponese dlužník

•

Snadná dostupnost

•

Výhody pro dlužníka zvyšují
pravděpodobnost úhrady

•

Snižuje náklady pro věřitele
na vyrovnání pohledávky

DINO v praxi:
SEPSÁNÍ
SMLOUVY
S VĚŘITELEM
Předání do
soudní
fáze –
systémová
evidence

Předání
dat
o dlužnících

DLUH
SPLACEN,
NEBO
SPLÁCEN

Tisk
a doručování
dopisů –
fialový pruh

Telefonický
kontakt

3× osobní
připomínka
doručovatele

Vhození
dopisu
do schránky

SMS, e-mailový kontakt

Tisk a doručování
dopisů –
červený pruh

Parametry služby DINO

Výhody pro dlužníky

Přebírání pohledávek v jakékoli fázi
DINO řeší nejen pohledávky, které právě vznikly.
Poradí si i s dluhy, u kterých jste podnikli několik
pokusů o vyrovnání.

•

Přináší informace o dluhu včas

•

Nabízí dlužníkovi řešení

•

Chrání před zbytečným narůstáním závazku

Znění dopisu
DINO využívá standardizované dopisy pro oslovení
dlužníků, ale můžeme upravit text dopisu tak, aby
splňoval vaše nároky.

•

Prevence soudních sporů a exekucí

•

Umožňujeme nastavení splátkového
kalendáře i jednorázovou platbu

•

Řeší dluhy vstřícnou a racionální cestou

•

Velká dostupnost díky síti poboček

•

Jednoduchý a rychlý způsob úhrady závazku

Počet dopisů
DINO dlužníky upozorní na dluh dvěma různými
dopisy.
Oslovení dlužníka
Pro maximální jistotu, že dlužník o existenci dluhu
skutečně ví, upozorňujeme dlužníka třikrát poštovním
doručovatelem. Vyšší počet oslovení totiž zvyšuje
šanci na úhradu dluhu.
Způsob úhrady
Jednorázově nebo splátkovým kalendářem.
Splátkový kalendář
Délka splácení se určuje dle výše dluhu.
Druh zásilky
Doporučeně do vlastních rukou výhradně jen adresáta.
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chyby tisku vyhrazeny

Poznámky

Zajímá vás víc?
Ozvěte se.
Jsme připraveni odpovědět na všechny vaše
otázky a případně připravit nabídku služeb na míru
vašim potřebám. Piště na dino@cpost.cz nebo
si sjednejte schůzku přímo s některým z našich
obchodních zástupců. Jejich seznam najdete
na www.ceskaposta.cz.

www.ceskaposta.cz

Malý tip závěrem
Navštivte www.zakaznicka-karta.cz
a seznamte se s výhodami Zákaznické
karty České pošty.

www.facebook.com/
Ceskaposta

