
Prezentare servicii
recuperare creante pentru

client persoane juridice



Compania AS CREDIT RECOVER CONSULTING, infiintata in 2009, isi propune sa fie un partener de 
succes la nivel national pe segmentul de servicii de recuperare a creantelor, atat pentru persoanele 
juridice, cat si pentru persoanele fizice prin asigurarea unor servicii complete, profesionale si 
competitive.

Echipa noastra de profesionisti in domeniu vine in intampinarea nevoilor clientilor, cu solutii adaptate 
acestora oferind servicii complete de consultanta juridica (in faza de preventie), de colectare si 
recuperare a creantelor, de reprezentare in instanta si de executare silita prin executorii judecatoresti 
colaboratori.

Pentru serviciile pe care le oferim, practicam un comision de succes din valoarea creantei, comision ce 
se stabileste in functie de cuantumul debitului, scadenta si alti indicatori de risc (active, litigii, 
incidente, etc).

Colectare creante
Serviciul de colectare reprezinta o externalizare a 
unor pachete de create cu scadente depasite 
intre 0-30 de zile. Procedura de colectare presu-
pune o notificare soft, fara a se deteliora relatiile 
contractuale intre clientii nostri si debitorii 
acestora. 

Executare silita
Conlucram cu executori judecatoresti din toata 
tara in vederea punerii in executare a sentint-
elor judecatoresti sau a titlurilor executorii care 
nu s-a reusit solutionarea amiabila. Executarea 
silita se realizeaza prin poprirea conturilor ban-
care ale debitorilor si/sau sechestrul asupra 
bunurilor mobile si imobile. Avand o 
raspundere fata de client, punem accent pe o 
colaborare care sa fie in concordanta cu 
principiile si valorile noastre.

Recuperare creante
Acest serviciu presupune un grad de complexi-
tate pentru care personalizam demersurile in 
functie de fiecar dosar in parte, tinand cont de 
solvabilitatea debitorilor si de feedback-ul pe 
care il dau acestia. Pentru serviciul de recuperare 
creante scadentele acestora sunt cuprinse intre 
31 de zile si termenul general de prescriptie de 3 
ani, tinandu-se cont de termenele de prescriptie 
speciale de un an si doi ani pentru anumiti 
profesionisti (contabili, arhitecti, avocati etc.).

Managementul creantelor
Acest serviciu reuneste expertiza societatii 
noastre in domeniul recuperarii de creanta si 
se materializeaza intr-o serie de servicii juridice 
ce au in vedere o creditare cu riscuri cat mai 
acoperite.

Reprezentare in instanta
Oferim acest serviciu pentru dosarele care nu se 
solutioneaza amiabil si pentru care este nevoie 
de obtinerea unui titlu executoriu pentru a fi pus 
in executare. Acest serviciu se realizeaza prin 
avocati colaboratori pentru toate instantele din 
Romania, in toate fazele de judecata.

Recuperare bunuri mobile leasing
Colaboram cu executori judecatoresti si firme specializate in identificarea, ridicarea si depozitarea 
bunurilor mobile ce fac obiectul contractului de leasing sau al contractelor de ipoteca imobiliara.

Rapoarte de bonitate
Rapoartele de bonitate reflecta situatia juridica 
si financiara a potentialilor clienti cu care doriti 
sa colaborati si pe care sa-i creditati. O analiza 
cat mai aprofundata, impreuna cu o interpre-
tare sistematica a evolutiei unor indicatori 
(cifra de afaceri, active, grad de indatorare, 
incidente bancare, litigii in instanta).

Pentru mai multe detalii, verificarea solvabilitatii si comunicarea unei oferte, ne puteti trimite situatia 
creantelor pe adresa de email office@asrecover.ro si in cel mai scurt timp veti primi un raspuns in 
acest sens.

Str. Stirbei Voda Nr.2 ,Bl 1, 
Sc A, Ap 20, Sector 1 - Bucuresti

Tel:    +40-021.320.88.13
Mob: +40-0748 801 265 / 0744 589 760

office@asrecover.ro  
www.asrecover.ro


