DBR KreditTjek - kreditvurdering og inkassoløsning for KUN kr. 149,- pr. måned
mmmmåmåned
NEDSÆT RISIKOEN FOR TAB OG SPAR PENGE

GRATIS HJÆLP

Har du oplevet at tabe penge på dårlige betalere?
Bruger du lang tid på at rykke for dine penge?
Løber regningen til advokaten op?

I de tilfælde, hvor din kunde ikke betaler, er du med DBR
KreditTjek sikret gratis hjælp fra vores inkassopartnere.
De har specialiseret sig i at rådgive og hjælpe
virksomheder i de situationer, hvor betalingen er
udeblevet fra enten en erhvervs- eller privatkunde.

Med DBR KreditTjek får du en professionel ”alt-i-en”
løsning, som nedsætter din risiko for tab betydeligt.
DBR KreditTjek giver dig ubegrænset adgang til at
undersøge, om dine erhvervskunder har en eller flere
betalingsanmærkninger i Debitor Registrets database
over dårlige betalere. Det giver dig mulighed for at
tilpasse dine betalingsbetingelser.
Debitor Registret er det ene af Danmarks to store
skyldnerregistre. Brug vores logo på dit brevpapir og i
dine forretningsbetingelser. Det skaber respekt og sender
et klart signal til dine kunder.

Vores inkassopartnere vil efter aftale med dig igangsætte
et nøje aftalt inddrivelsesforløb. Det betyder, at du trygt
kan overlade den svære samtale til en professionel part.
En henvendelse fra vores inkassopartnere er ofte
udslagsgivende, fordi en respektfuld dialog sikrer, at flere
sager løses hurtigt.
Via dit personlige log-in kan du følge den aktuelle status
på hver enkelt af dine kundesager.

HVOR MEGET HAR DU TABT DE SIDSTE 3 ÅR?

MARKEDETS BEDSTE BETINGELSER – PUNKTUM

DBR KreditTjek giver dig gratis hjælp til at inddrive alle
tab på kunder som er op til 3 år gamle. Det kalder vi en
god start på et langvarigt samarbejde.

DBR KreditTjek er specielt udviklet og tilpasset behovet
for økonomisk indsigt og juridisk assistance i de mindre
og mellemstore virksomheder.

VIDEN ER DET BEDSTE GRUNDLAG FOR DINE FORRETNINGSMÆSSIGE BESLUTNINGER
Ubegrænset antal søgninger om betalingsanmærkninger på alle dine erhvervskunder

√

10 gratis søgninger på dine privatkunder - du sparer 1.430 kroner

√

Identifikationstjek – oplysning om etableringsdato, antal ansatte, branche, adresse m.v.

√

Professionel inkassopartner hjælper dig med at inddrive dine ubetalte fakturaer

√

VIL DU VIDE MERE?
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 70 22 04 10 eller på kundecenter@registret.dk

TRYGHEDSGARANTI – FÅ 14 DAGES GRATIS OG UFORPLIGTENDE PRØVEPERIODE
Tilmeld dig DBR KreditTjek HER: https://www.registret.dk/web/public/websignup?partner=82144821

