
Nie ma 
beznadziejnych 
przypadków. 
Są tylko duże 
wyzwania. 
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Witaj,  To co teraz trzymasz w rękach to 
coś znacznie więcej niż zwykła oferta 
wydrukowana na porządnym papierze w 
drukarni. To propozycja maksymalnego 
zabezpieczenia i ochrony finansów 
firmy, którą zarządzasz. To gwarancja 
szybkiego odzyskania pieniędzy od 
zadłużonego Klienta. To wsparcie i 
odciążenie Cię oraz Twojego Zespołu w 
codziennej pracy. To zysk.   
 
Jeśli to, co czytasz, jest dla Ciebie ważne 
i chcesz odzyskać zamrożone środki 
zaledwie w 29 dni (tyle średnio zajmuje 
nam skuteczne wykonanie zadania) – 
zapraszam Cię do sprawdzenia tego, 
co przygotowaliśmy dla Ciebie na 
kolejnych stronach. Zobacz, co zyskasz ze 
wsparciem Zespołu Ekspertów Dogmat 
Systemy.   

 

„Ci, Od Spraw beznadziejnych” 
Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że 
mamy opinię w branży.  
Mówi się o nas:  „Dogmat Systemy – Ci,  
od spraw beznadziejnych”.  
Z jednej strony cieszy nas ta opinia, bo 
świadczy o naszej wysokiej skuteczności  
w odzyskiwaniu pieniędzy od kontrahentów 
zobowiązanych do spłaty i zabezpieczaniu 
finansów firmy. Żeby nie być gołosłownym, 
później, przedstawimy Ci liczby.  
Z drugiej strony, chcemy, aby nasi 
Klienci mieli jak najmniej takich trudnych 
spraw. Dlaczego? Ponieważ walka o 
pieniądze, zarówno dla właścicieli firm 
jak i Ludzi, którzy na swoich barkach niosą 
odpowiedzialność za odzyskanie środków 
przedsiębiorstwa to duży stres, obciążenie 
oraz koszty. 

WOW – Windykacja i 
Ochrona Wierzytelności
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Sportowy duch
 
Jeśli chcesz zabezpieczyć i odzy-
skać firmowe środki, musisz dzia-
łać szybko. Zarządzanie wierzy-
telnościami jest jak sport. To gra 
na czas. Bo, jak mówią badania, 
każdy dzień oddala Cię od odzy-
skania swoich pieniędzy.

Szybkość To Zysk 
Dlatego  przez  te  kilkanaście  lat  zebraliśmy  
Zespół  Ekspertów  –  najlepszych zawodników w 
branży. Wypracowaliśmy  taki system działania, 
który nie tylko pozwala naszym Klientom odzyskać 
środki i maksymalnie zmniejszyć ryzyko strat, ale 
także zmniejsza koszty windykacyjne. Nie musisz już 
zatrudniać nowego pracownika, żeby skutecznie i 
szybko rozwiązać problem.

Gra Na Czas
Przypadki są różne. Raz firma leasingowa zgłasza nam 
zniknięcie kontrahenta zaraz po podpisaniu umowy. 
Innym razem, w wyniku dochodzenia, odkrywamy, że 
kontrahent naszego Klienta był powiązany z grupą 
przestępczą. W jeszcze innym przypadku okazuje się, 
że klient banku, dla którego pracujemy, nie spłaca 
swoich zobowiązań, bo stracił płynność finansową. 
Bez względu na problem – wszystkie sprawy, które 
prowadzimy od 19 lat łączy jeden mianownik – CZAS.
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Windykacja czyli WOW  
W Pięciu Krokach

DZIAŁANIA OPERACYJNE
W  przypadku  trudnych  spraw,  
w  tym  tych,  które  noszą  zna-
miona  przestępstwa, ustalamy  
dalszą  strategię.  Nadzoruje-
my  transport  stoku  i  innych  
przedmiotów zabezpieczenia.  
Otrzymujesz  raport  z  wykona-
nych  czynności  i  czujesz  się 
bezpiecznie.  

SUKCES
97%  zadań  kończymy  sukce-
sem.  Otrzymujesz  swoje  pie-
niądze  lub  przedmiot zabez-
pieczenia. W przypadkach, gdy 
jest to niezbędne, kierujemy 
sprawę na drogę postępowania 
cywilnego lub karnego i pełnimy 
funkcję Twojego reprezentanta.

PRZYGOTOWANIE
To rozgrzewka. Zaczynamy od 
doskonałego przygotowania: 
tworzymy plan oraz doku-
mentację. Wszystkie dane od 
otwarcia do zamknięcia pro-
jektu masz pod ręką w naszym 
autorskim i prostym programie 
DS-Online. Dzięki temu znacznie 
przyspieszamy tempo i szybciej 
docieramy do celu.

POSZUKIWANIE
Podstawą  skutecznych  ne-
gocjacji  jest  dobre  poznanie  
drugiej  strony,  czyli zadłużo-
nego kontrahenta.  Jego  mo-
tywacji,  sytuacji  finansowej.  
Potwierdzamy  liczne  dane.  
Tworzymy  profil Twojego 
klienta. Kiedy już jedziemy na 
negocjacje – wiemy z kim roz-
mawiamy. 

NEGOCJACJE TERENOWE 
Zaledwie w 48 godzin po 
przyjęciu zlecenia nasi nego-
cjatorzy prowadzą rozmowy z 
zadłużonym  klientem.  Efekt?  
Szybka  spłata.  Ocena  ryzy-
ka  dalszej  współpracy. We-
ryfikacja stanu przedmiotów 
zabezpieczenia. 

1 2 3 4 5
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SkutecznoścI  
naSzego zeSpołu

ODZYSKANYCH 
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Nasza Historia
Była wiosna 1999 r. To właśnie wtedy podpisaliśmy pierwszy kontrakt na 
zarządzanie wierzytelnościami. Przez te następnych 19 lat sporo się wydarzyło. 
Przeszliśmy długą drogę. Podczas niej mierzyliśmy się z wieloma wyzwaniami. Nie 
raz podejmowaliśmy ryzykowne decyzje. Na naszym koncie mamy duże sukcesy, 
jak i porażki. Sukcesy świętowaliśmy, natomiast porażki były dla nas cenną lekcją, 
dzięki której stale doskonaliliśmy naszą pracę. Od początku ważny był dla nas 
kręgosłup moralny, uczciwość i silne relacje biznesowe. Wychodzimy z założenia, że 
nie ze wszystkimi nam po drodze. Nie z każdym musimy pracować – nie za wszelką 
cenę. Naszą rodzinną firmę budowaliśmy od zera. Bez zaplecza finansowego. 
Udało nam się. Zrobiliśmy to, bo wierzymy, że gdy się chce, można wszystko.    
Jeśli nasze wartości są Ci bliskie i nie chcesz dłużej tracić środków na długie 
postępowania windykacyjne – zapraszamy Cię do wspólnego działania. 

Dogmat Systemy w Liczbach 
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Santander Leasing S.A.

„W ramach współpracy Dogmat Systemy S.A. świadczy na rzecz Santander Leasing S.A. usługi 

windykacyjne obejmujące prowadzenie negocjacji z dłużnikiem w przedmiocie spłaty wierzytel-

ności wynikających ze zobowiązań leasingowych, odbiór przedmiotu leasingu, reprezentowanie 

Santander Leasing S.A. przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Dogmat Systemy S.A. 

jest partnerem wiarygodnym, dbającym o dobre imię Zleceniodawcy. Santander Leasing S.A. jest 

zainteresowana dalszą współpracą i korzystaniem z usług Dogmat Systemy S.A.”

FCA-Group Bank Polska S.A.

„FCA-Group Bank Polska S.A. (...) od dnia 29 czerwca 2001 r. współpracuje z firmą Dogmat Systemy 

S.A. w zakresie:usług monitoringu telefonicznego przeterminowanych płatności, zabezpieczania 

przedmiotów umów kredytowych oraz windykacji należności. Dotychczasowe doświadczenie we 

współpracy z firmą Dogmat Systemy S.A. pozwala stwierdzić, iż jest to firma rzetelnie wywiązująca 

się z warunków podpisanej umowy. Realizacja zleconych przez FCA-Group Bank Polska S.A. spraw 

przebiega sprawnie, profesjonalnie i zabezpiecza interesy FCA Group Bank Polska S.A.”

PKO Leasing S.A.

„Departament Windykacji PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym listem informuje, że od 

dnia 04.04.2016 r., firma windykacyjna Dogmat Systemy S.A. z siedzibą w Suchym Lesie przy ulicy 

Powstańców Wielkopolskich 2, świadczy usługi dotyczące windykacji należności  

i odbiorców ruchomości dla PKO Leasing S.A. w Łodzi.”

Wybrane OpinieNajkrótszy termin 

realizacji zlecenia 

to 3 dni. Średni 

czas to 29 dni.



Adres : Powstańców Wielkopolskich 2,

telefon : +48 61 651 20 20

Infolinia : +48 722 33 55 33

Faks : +48 61 651 20 21

e-mail : sekretariat@dogmatsystemy.pl

62-002 Suchy Las

korzystaj.


