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Prewencja

Giełda Wierzytelności Gospodarczych S.A. rekomenduje używanie pieczęci,
która swoją treścią nie powoduje u kontrahentów negatywnych skojarzeń,
a jednocześnie uprzedza o ewentualnych bardzo dotkliwych konsekwencjach braku
zapłaty.
Pieczęć (dostępna w dwóch wzorach) można stosować na wszystkich dokumentach
sprzedażowych (w szczególności na fakturach i rachunkach).

To zupełnie nowe podejście do prewencji, ponieważ treść pieczęci nie straszy
kontrahentów windykacją, tylko informuje o odpowiedzialnym zarządzaniu
płynnością finansową.

www.GWG.pl

Monit – Wezwanie do zapłaty

Monit – Wezwanie do zapłaty to pierwszy etap windykacji proponowany przez
Giełdę Wierzytelności Gospodarczych S.A.
Monit bardzo skutecznie wspomaga działania windykacyjne na etapie polubownym,
ograniczając koszty windykacji związane z postępowaniami sądowymi lub windykacją
zewnętrzną.
Aby wydrukować Monit należy wykonać czynności:
1) Wpisać w przeglądarce adres: www.GWG.pl
2) Zalogować się (zakładka Logowanie)
3) Wybrać Dodaj dłużnika i wpisać dane firmy dłużnika, wybierając na samym dole
status Schowek, następnie kliknąć przycisk zapisz
4) Z menu wybrać zakładkę Zarządzaj ofertami, następnie wybrać Schowek
5) Obok nazwy dłużnika kliknąć na ikonkę
6) Gotowy do druku monit otworzy się w oddzielnym oknie przeglądarki w formie pdf

Monit należy wysłać do dłużnika zawsze przed zgłoszeniem na GWG tj. przed wybraniem statusu Publikuj
(wymóg nie dotyczy wierzytelności objętych prawomocnym orzeczeniem sądu np. nakazów zapłaty, wyroków)

www.GWG.pl

Monit – Wezwanie do zapłaty c.d.

Monit generowany jest automatycznie

Po upływie terminu z wezwania można
upublicznić wierzytelność, zmieniając jej status:

www.GWG.pl

Zgłoszenie dłużnika na GWG

Aby upublicznić dłużnika na platformie GWG i w internecie (Google) należy:
1) Przed zgłoszeniem wysłać do dłużnika Monit informujący o możliwości
upublicznienia (zobacz: Monit – Wezwanie do zapłaty)
2) Po zalogowaniu wybrać z menu Twoje konto opcję Zarządzaj ofertami,
następnie wybrać Schowek
3) Obok nazwy dłużnika, kliknąć na ikonkę
4) W razie konieczności należy zaktualizować dane dłużnika (np. kwotę zobowiązania)
oraz wybrać na dole status Publikuj oraz nacisnąć zapisz
Wierzytelność zostanie upubliczniona na platformie GWG i w niedługim czasie
będzie dodatkowo pozycjonowana w wyszukiwarce Google.
Partnerzy GWG, monitorujący platformę, zostaną w trybie online zawiadomieni
o zgłoszeniu i mogą przez wewnętrzny formularz zaproponować wykup
wierzytelności.
Państwa dane, jako wierzyciela nie muszą być widoczne (ukrycie danych
kontaktowych: Twoje konto > zmień dane kontaktowe > zaznaczenie opcji
Nie publikuj powyższych danych)

www.GWG.pl

Zgłoszenie dłużnika na GWG (c.d.)

GWG to nowoczesna i otwarta platforma, dlatego zgłoszonych na nią dłużników
można również znaleźć w wyszukiwarkach internetowych:

Screen: przykład dot. dłużnika zgłoszonego na GWG.pl; nazwy i numery NIP zostały zasłonięte
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Monitoring kontrahentów

Konto Uczestnik umożliwia wygodny monitoring kontrahentów
(wierzycieli lub dłużników).
Ponadto, po zalogowaniu na platformę, możliwe jest przeglądanie wyłącznie ofert
dodanych od ostatniego logowania.
Funkcje te bardzo ułatwiają:
- znalezienie kompensat (konto umożliwia bezpośredni kontakt z oferentami)
- weryfikację kontrahentów pod kątem wiarygodności finansowej.

Jeśli monitorowana firma
zostanie zgłoszona na GWG,
status zmieni się na: Dłużnik
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Partnerzy GWG

Partnerzy GWG to rekomendowane firmy
windykacyjne, które zobowiązały się do
przestrzegania zasad określonych przez:
Kanon Dobrych Praktyk Windykacji
(dokument znajduje się w serwisie)

Wierzytelności zgłaszane na GWG są monitorowane
przez Partnerów, którzy mogą zaproponować zakup
wierzytelności lub usługi w zakresie windykacji
zewnętrznej.
Nawiązywanie kontaktu pomiędzy użytkownikami
portalu odbywa się przez wewnętrzny formularz
konta.

Giełda Wierzytelności Gospodarczych S.A.
nie nalicza żadnych opłat z tytułu transakcji
zawieranych za pośrednictwem GWG.
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Podsumowanie

Konto Uczestnik to efekt wieloletnich doświadczeń
w obsłudze wierzytelności i w tworzeniu funkcjonalnych
rozwiązań informatycznych.
To nowe, skuteczne i jednocześnie bardzo proste w użyciu
narzędzie, które stanowi przełom w obsłudze
należności.
Konto Uczestnik na platformie GWG to odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców:
> Skuteczna prewencja bez zastraszania kontrahentów
> Windykacja pod kontrolą i bez prowizji
> Realna szansa sprzedaży wierzytelności trudnościągalnych
> Oszczędność czasu i ograniczenie kosztów związanych z obsługą należności
Zapraszamy do rejestracji!
Zarząd Spółki
Giełda Wierzytelności Gospodarczych S.A.
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