First Open
Ochrona należności szyta na miarę

Twój rozwój, nasze doświadczenie
Otwarty charakter ubezpieczenia należności First Open
pozwala na zabezpieczenie każdej transakcji. Gwarantujemy:
Transparentność – Twoja polisa zawiera tylko te warunki,
które są dla Ciebie istotne, więc jej treść nie będzie zawierała
żargonu branżowego czy warunków, które nie mają
zastosowania w Twoim przypadku.
Spójność – niezależnie od rynku i języka – nasi wielojęzyczni
eksperci i prawnicy dbają o to, by Twoja polisa była w pełni
jasna i miała równoznaczne brzmienie niezależnie od języka.
Proste zarządzanie umową przez system online – możesz
zarządzać swoją polisą bezpośrednio dzięki naszemu
internetowemu systemowi Serv@Net, szybko utworzysz linie
kredytowe, zgłosisz szkodę, sprawdzisz postępy w procesach
dotyczących polisy i wprowadzisz w niej zmiany.

Korzyści dla Twojego biznesu
n Możliwość wprowadzenia
klauzul do umowy,
niedostępnych w innych
produktach
n Indywidualne wsparcie
Doradcy na każdym etapie
negocjacji i trwania umowy
n Wsparcie w odzyskaniu
należności dzięki skutecznej
windykacji, zarówno na
etapie polubownym, jak
również wsparcie prawne na
etapie windykacji sądowej

Polisa First Open to również windykacja należności handlowych.
Odzyskujemy długi na drodze windykacji polubownej oraz
sądowej w kraju, jak i za granicą. Komunikujemy się z
dłużnikiem w jego języku i działamy zgodnie z miejscowym
prawem i praktykami. Windykację rozpoczynamy niezwłocznie
po otrzymaniu zawiadomienia o braku płatności na czas.

Zapewniamy pełne wsparcie
w odzyskiwaniu pieniędzy za
niezapłacone faktury. Tym samym
zwalniamy przedsiębiorstwa z
konieczności angażowania sił i
środków na dochodzenie należności
pieniężnych niezależnie od etapu, na
którym znajduje się sprawa.
Podczas trwania całego procesu
operacyjnego na bieżąco
przekazujemy informacje o
szczegółach dotyczących sprawy
windykacyjnej. Umożliwiamy również
całodobowy dostęp do aktualnego
stanu powierzonych spraw dzięki
naszemu systemowi online
Collect@Net. Im szybciej proces
dochodzenia należności zostanie
rozpoczęty, tym większa jest szansa
na odzyskanie pieniędzy.
Jeżeli działania polubowne nie
przynoszą oczekiwanego efektu,
skontaktujemy się, aby przedstawić
rekomendację dalszych działań
względem dłużnika, w tym również
działań sądowych.
Ubezpieczenie należności, które
oferujemy, zostało opracowane tak,
aby było proste i skuteczne. Opiera
się na jednej strukturze polisy, czyli
strukturze modułowej.

Struktura modułowa gwarantuje
elastyczność niezbędną do
zaspokojenia indywidualnych potrzeb
i sprostania określonym zagrożeniom,
na jakie narażona jest każda firma.
Taką samą formę polisy stosujemy
na całym świecie. Jest to szczególnie
przydatne, kiedy potrzebujesz kilku
polis, które będą obejmować różnych
klientów lub różne rynki. Jednolity
typ polisy gwarantuje standaryzację
i przejrzystość. Z kolei jej modułowy
charakter umożliwia dopasowanie
produktu do indywidualnych potrzeb.

Polisa First Open pomaga w
zarządzaniu należnościami, jest
doskonałym instrumentem poprawy
płynności, pomaga uzyskać lepsze
warunki finansowania i chroni od
dowolnych ryzyk, które każdy
przedsiębiorca zidentyfikował w
swojej firmie.
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