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Firma Pretorius, jedna ze spóĄek Grupy Kolporter, przeprowadziĄa z
pomocÇ agencji badawczej Inquiry badanie rynku dotyczÇce korzystania z
usĄug windykacyjnych w firmach w caĄej Polsce.
Obecnie rynek wciÇľ jest bardzo rozdrobniony, wiele firm dziaĄa lub
dziaĄaĄo – eufemistycznie to ujmujÇc – na pograniczu prawa bÇdļ
nieprofesjonalnie. Pretorius zamierza wprowadziÉ na polski rynek nowe
standardy.
Badanie rynku usĄug windykacyjnych przeprowadzono w kwietniu i maju
2006 r. Oprócz badaĆ wykonanych przez agencjÛ badawczÇ Inquiry,
projekt obejmowaĄ takľe opracowanie analizy finansowej dla usĄug
windykacyjnych przez firmÛ doradczÇ Francuski Instytut Gospodarki.
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Celem projektu byĄo uzyskanie opinii klientów na temat usĄug windykacyjnych.
Poruszane zagadnienia obejmowaĄy nastÛpujÇce obszary:
Wiedza o rynku usĄug windykacyjnych
Rodzaje usĄug, firmy, oferta, stereotypy i uprzedzenia
ĻródĄa informacji i potrzeby informacyjne w tym zakresie
Rola ĝrodowiska biznesowego w ksztaĄtowaniu opinii o rynku
Doĝwiadczenia zwiÇzane z korzystaniem z usĄug windykacyjnych
Korzystanie z usĄug w przeszĄoĝci
Wynik wspóĄpracy, pozytywne i negatywne doĝwiadczenia
Obecne dziaĄania firm
Czy firma korzysta z usĄug, jak czÛsto, w jakich sytuacjach, z jakich
usĄug, dlaczego?
Ocena skutecznoĝci i kosztów
Obawy, wpĄyw na relacje z klientami i inne potencjalne problemy
Postawy wobec korzystania z usĄug windykacyjnych
Czynniki wpĄywajÇce na decyzjÛ o korzystaniu z usĄug windykacyjnych i
wyborze firmy
Proces podejmowania decyzji
„Idealny proces windykacji”
Oczekiwania wobec firmy windykacyjnej i warunków wspóĄpracy
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Wyniki badania rynku
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Stereotypy i uprzedzenia dotyczÇce wymuszania i straszenia dĄuľników
metodami pozaprawnymi nie sÇ juľ tak silne, jak przed kilku laty.
PozostaĄy jednak pewne obawy, ľe firma windykacyjna moľe zachowaÉ
siÛ niewĄaĝciwie wobec dĄuľnika, psujÇc reputacjÛ wierzyciela.
Badani uwaľajÇ, ľe firmy windykacyjne raczej dziaĄajÇ w ramach prawa,
choÉ nie wszyscy majÇ co do tego peĄne przekonanie.
Pewien problem stanowi teľ dyskrecja – nie wszystkie przedsiÛbiorstwa
chcÇ nagĄaĝniaÉ sprawy swoich naleľnoĝci i przemilczajÇ swoje zĄe
doĝwiadczenia, a dobre przekazujÇ tylko osobom zaufanym.
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Nawet niektórzy z klientów firm windykacyjnych nie zawsze majÇ peĄnÇ
wiedzÛ o dostÛpnych na rynku usĄugach (np. monitoring i controlling).
Uprzedzenia wobec firm windykacyjnych dotyczÇ przede wszystkim:
kosztów usĄug, maĄej skutecznoĝci, braku kontroli nad dziaĄaniami wobec
kontrahenta (mowa tu jednak bardziej o nieuprzejmym lub nieeleganckim
zachowaniu, niľ o dziaĄaniach sprzecznych z prawem).
Decyzja o skorzystaniu z usĄug firmy windykacyjnej zostaje wiÛc podjÛta
dopiero wówczas, gdy przedsiÛbiorstwo wyczerpie swoje moľliwoĝci
dziaĄania, jako „ostatnia deska ratunku” - nie wynika to z przemyĝlanej
polityki firmy. Wybór firmy windykacyjnej bywa przypadkowy (z internetu
lub ofert otrzymanych pocztÇ) i nie zawsze jest trafny.
StÇd wynika wiele rozczarowaĆ i zĄych doĝwiadczeĆ, które rzutujÇ na
ogólnÇ opiniÛ o firmach windykacyjnych.
Firmy, które cieszÇ siÛ zaufaniem to przede wszystkim firmy polecone.
Przy braku polecenia weryfikacja firmy polega na niewielkich zleceniach
testowych; w pewnym stopniu polecenie przez znajomÇ firmÛ moľe byÉ
zastÇpione referencjami, o ile moľna je sprawdziÉ.
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Wypowiedzi osób w badanych firmach:
„Brak kapitaĄu wĄasnego, nie majÇ kapitaĄu poczÇtkowego, nie majÇ z czego
finansowaÉ wiÛc finansujÇ siÛ dostawcami”
Brak zasad u kontrahentów, którzy biorÇc towar na termin, po sprzedaniu
„B
potrafiÇ sobie kupiÉ samochód zamiast oddaÉ pieniÇdze”
„NierzetelnoĝÉ ludzka, jakaĝ nieuczciwoĝÉ”
„Nadmierny konsumpcjonizm firm, które po prostu mylÇ utarg z zyskiem”
„Wydaje mi siÛ, ľe jest to takie koĄo zamkniÛte, jeden drugiemu nie pĄaci i w
zwiÇzku z tym ten kolejny nie ma pieniÛdzy. Generalnie niepĄacenie,
przeciÇganie. CzÛĝÉ kontrahentów siÛ nauczy, ľe tak moľna robiÉ i to stosujÇ”
„P
Przepisy prawne, które dajÇ moľliwoĝci nieuczciwym klientom. Lawirowanie,
nie wywiÇzywanie siÛ ze zobowiÇzaĆ, z tego powodu ich firma siÛ rozwija, a ta
uczciwa firma upada”
„Czekam ja i moi znajomi, ľeby zmieniĄy siÛ przepisy. W tej chwili prawo chroni
raczej nieuczciwych klientów, którzy w bardzo krótkim czasie dorabiajÇ siÛ w
nieuczciwy sposób”
„Duľo jest jeszcze takich moľliwoĝci, ľeby obejĝÉ prawo w jakiĝ tam sposób”
Przepisy nieustabilizowane, jest duľo kruczków prawnych. Ludzie, którzy chcÇ
„P
mataczyÉ, majÇ takie moľliwoĝci, nie wszystko jest dograne.
” Przepisy prawne, na dzieĆ dzisiejszy … Przede wszystkim przewlekĄoĝÉ
postÛpowaĆ sÇdowych. … Jakby [sÇdy dziaĄaĄy] szybciej i z wiÛkszÇ
skutecznoĝciÇ, to i firmy windykacyjne teľ by miaĄy inaczej.”

7

DoĞwiadczenia
Wiele
Wielefirm
firm windykacyjnych
windykacyjnychnadal
nadaldziaáa
dziaáa
nieprofesjonalnie
nieprofesjonalnie
Ale
Alenie
niewszystkie!
wszystkie!
Decydując
DecydującsiĊ
siĊna
nafirmĊ
firmĊwindykacyjną,
windykacyjną,
wiele
wieleosób
osóbszuka
szukainformacji
informacjiww
Ğrodowisku
Ğrodowisku

8

ZĄe doĝwiadczenia w korzystaniu z usĄug firm windykacyjnych dotyczyĄy róľnych spraw. ByĄy to:
wysokie koszty, koniecznoĝÉ podpisania dĄugoterminowej umowy, pobieranie opĄat
manipulacyjnych, nieefektywne szukanie dĄuľnika, dziaĄania wyĄÇcznie korespondencyjne,
nieskuteczne ĝciÇganie pĄatnoĝci, bardzo dĄugi okres ĝciÇgania naleľnoĝci, brak informacji dla
zleceniodawcy o podejmowanych dziaĄaniach.
Firmy, z którymi miaĄ do czynienia jeden z respondentów zainteresowane byĄy wyĄÇcznie staĄymi
umowami:
„Tych skutecznych firm podejrzewam jest bardzo maĄo. Bardziej ich interesowaĄo to,
ľebyĝmy im pĄacili staĄy abonament i praktycznie za nic. To ja wolÛ podpisaÉ umowÛ z
radcÇ prawnym, który bÛdzie mi obsĄugÛ prawnÇ prowadziĄ.”
Inna firma o kosztach i skutecznoĝci firmy, którÇ znali z reklam i z którÇ wspóĄpracowali:
„Tylko raczej inkasujÇ pieniÇdze za rozpoczÛcie sprawy i potem… nie udaĄo siÛ odzyskaÉ
ani zĄotówki z tych faktur, które powierzyliĝmy do odbioru .. Nie doĝÉ, ľe pĄaciliĝmy
miesiÛczne abonamenty za sprawy i jeszcze pieniÇdze za przyjmowanie spraw trzeba
byĄo pĄaciÉ, i jeszcze wydawaliĝmy pieniÇdze, nie odzyskaliĝmy nic”
NajgorszÇ opiniÛ majÇ przedsiÛbiorstwa, które poniosĄy koszty wynajÛcia firmy windykacyjnej, a nie
odzyskaĄy swoich naleľnoĝci.
„Pierwszy raz wynajÛliĝmy firmÛ i opĄatÛ manipulacyjnÇ zapĄaciliĝmy, straciliĝmy te
pieniÇľki. NastÛpna firma miaĄa okres promocyjny i ĝciÇgalnoĝÉ kosztowaĄa zĄotówkÛ.
OkazaĄa siÛ zupeĄnie nieskuteczna”
Pozytywne doĝwiadczenia sprawiĄy, ľe zadowoleni zleceniodawcy z czystym sumieniem polecajÇ
innym takie firmy. PrzedsiÛbiorcy ufajÇ najchÛtniej wĄaĝnie firmom poleconym przez znajomych.
Przy braku polecenia zleca siÛ niewielkie sprawy jako test.
Rola ĝrodowiska biznesowego jest kluczowa – polecenie firmy windykacyjnej przez znajomych z
biznesu ma najwiÛksze znaczenie przy podejmowaniu decyzji. Nazwa firmy windykacyjnej jest
przekazywana znajomym, czÛsto razem z kontaktem do wĄaĝciwej osoby.
W przypadku negatywnych opinii – bardziej rzutujÇ one na opiniÛ ogólnÇ o firmach windykacyjnych
niľ na reputacjÛ okreĝlonego windykatora. Powtarzane sÇ plotki o znajomych firmach, które
korzystaĄy z „jakiejĝ” z firmy windykacyjnej, co drogo ich kosztowaĄo i okazaĄo siÛ nieskuteczne.
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Wiele firm woli prowadziÉ dziaĄania windykacyjne wĄasnymi ĝrodkami, ewentualnie z pomocÇ
prawnika niľ oddawaÉ firmie windykacyjnej. Wynika to z wymienionych wczeĝniej uprzedzeĆ, ale
równieľ czÛsto ze zĄych doĝwiadczeĆ i przekonania o wĄasnych moľliwoĝciach.
Przewaga samego wierzyciela (w opinii przedsiÛbiorców) polega na znajomoĝci branľy, rynku
lokalnego i klienta, „delikatnoĝci” dziaĄania i dyskrecji, braku dodatkowych kosztów.
Radca prawny bywa skuteczniejszy od firmy windykacyjnej, jeĝli ta ogranicza siÛ do
korespondencyjnego kontaktu z dĄuľnikiem.
„Doszliĝmy do wniosku, ľe pismo napisane przez radcÛ prawnego w tonie ostrym
powoduje, ľe 60, 70% jest spĄacane”
„Jeľeli dĄuľnik jest bezczelny, to wyrzuci ten list do kosza i nie bÛdzie siÛ tym przejmowaĄ
w ľaden sposób. Ten co ma zapĄaciÉ i siÛ przestraszy to zapĄaci niezaleľnie od tego czy
firma windykacyjna do niego przyjdzie czy nie”
Niektórzy uwaľajÇ, ľe jest to rozwiÇzanie korzystne z punktu widzenia kosztów.
Zdaniem niektórych badanych, jeľeli juľ zatrudniaÉ kogoĝ spoza firmy to:
„Prawnika - jedna osoba mniej jednak kosztuje niľ zatrudnienie takiej firmy. A jego
dziaĄania mogÇ odnieĝÉ skutek. Ľeby po prostu od strony prawnej przedstawiĄ dĄuľnikowi
moľliwoĝci, jakie firma ma, ľeby te naleľnoĝci ĝciÇgnÇÉ i co mu za to grozi, na co jest
naraľony. To moľe przestraszyÉ dĄuľnika i moľe to go zmobilizowaÉ do oddania dĄugu. A
firma windykacyjna to na koĆcu”.
„Firmy windykacyjne, na tyle co siÛ orientujÛ to sÇ od kilkuset do kilkudziesiÛciu tysiÛcy
zĄotych rocznie. Natomiast u nas w zaleľnoĝci od tego jaki problem to wówczas pĄacimy
jednorazowo prawnikowi. I to sÇ koszty rzÛdu 1000 – 5000 zĄ. W zaleľnoĝci od sprawy.”
Zdaniem badanych lepiej jest unikaÉ drogi sÇdowej czy egzekucji komorniczej. Procedura sÇdowa
trwa dĄugo, zaĝ komornicy nie dziaĄajÇ skutecznie.
Najlepiej przedstawiĄ to jeden z badanych:
„Droga sÇdowa wydaje mi siÛ drogÇ dĄugÇ, rozlegĄÇ i efektywnoĝÉ ĝciÇgalnoĝci tych
pieniÛdzy jest praktycznie niewielka. Komornik podobnie. Wszyscy koledzy z branľy siÛ
ĝmiejÇ, ľe komornik jak zna konto, to zajmuje, a resztÇ siÛ praktycznie nie interesuje.”
O tym, ľe procedury sÇdowe sÇ dĄugotrwaĄe, wspominali wszyscy badani, w zaleľnoĝci od regionu
i obciÇľenia lokalnych sÇdów sprawa moľe trwaÉ od póĄ roku do dwóch lat.
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Skoro zjawisko nieterminowego pĄacenia i problemy ze ĝciÇganiem przeterminowanych
pĄatnoĝci istniejÇ caĄy czas, wszystkie przedsiÛbiorstwa starajÇ siÛ zapobiegaÉ tym
zjawiskom i zmniejszaÉ ryzyko.
WedĄug zdecydowanej wiÛkszoĝci respondentów sytuacja w kraju w ciÇgu ostatnich 2 lat
nie ulegĄa zmianie, natomiast ich przedsiÛbiorstwa zaczÛĄy podejmowaÉ róľne ĝrodki, by
ograniczyÉ to zjawisko u siebie.
„Ten nasz przedstawiciel, który jest w rynku odpowiedzialny za wyznaczanie
limitu kredytowego ocenia klienta. Poza tym utrzymuje kontakt z innymi
przedstawicielami wiÛc wie co siÛ dzieje, czy ktoĝ pĄaci, czy to jest klient, który
ma skĄonnoĝci do hazardu, kupowania samochodów itd.”.
O ostroľnoĝci w podejĝciu do klienta wspominajÇ wszyscy respondenci:
„Bardziej siÛ czĄowiek pilnuje, ľeby nie podpisywaÉ gĄupich umów.”
„Przede wszystkim podejĝcie, profilaktyka, sprawdzanie. Lepiej trzy razy siÛ
zastanowiÉ i odpuĝciÉ sobie jakÇĝ tam transakcjÛ niľ moczyÉ pieniÇľki i nigdy
ich nie ujrzeÉ”
Nie musi to oznaczaÉ strat, wrÛcz przeciwnie:
„Mam znajomego, który 30% wykreĝliĄ ze swojej listy klientów, co nie pĄacili, i
mówi, ľe mimo iľ obroty mu spadĄy, to zyski mu wzrosĄy.”
Natomiast bez wzglÛdu na to, kto siÛ zajmuje windykacjÇ, czy sÇ to pracownicy firmy
(nawet przedstawiciele handlowi), ksiÛgowoĝÉ, radca prawny, specjalista lub dziaĄ ds.
windykacji czy teľ firmy zewnÛtrzne (prawnik, firma windykacyjna) to zasady
postÛpowania wydajÇ siÛ wszystkim znane.
W kolejnych etapach konieczne jest monitorowanie sytuacji, monitowanie i próby
uzgodnienia nowych terminów pĄatnoĝci, ewentualnych rat – a takľe nowa umowa.
Wszyscy zgadzajÇ siÛ, ľe dogadanie siÛ z kontrahentem, polubowne ustalenia, sÇ
najlepszÇ metodÇ i raczej starajÇ siÛ unikaÉ drogi sÇdowej.
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Pozytywne doĝwiadczenia polegajÇ nie tylko na efekcie skutecznego
ĝciÇgniÛcia pieniÛdzy, tym bardziej ľe efektywnoĝÉ w duľym stopniu
zaleľy od sytuacji, w której podstawowym czynnikiem jest okres
przeterminowania.
Elementy, które skĄadaĄy siÛ na dobrÇ opiniÛ o firmie windykacyjnej to:
odnalezienie ukrywajÇcego siÛ dĄuľnika, szybkie odzyskanie pieniÛdzy
(choÉ nie zawsze w caĄoĝci), brak dodatkowych kosztów, ukrytych opĄat, i
rozliczanie siÛ z efektu, raporty na temat prowadzonych dziaĄaĆ.
JednÇ z zalet posĄuľenia siÛ firmÇ windykacyjnÇ jest wĄaĝnie fakt, ľe jest
instytucjÇ zewnÛtrznÇ, nie bÛdÇcÇ w ľadnych relacjach z dĄuľnikiem:
„Tak, jak wczeĝniej wspomniaĄem, ľe majÇ bezpoĝredni kontakt z
klientem. To jest waľne, czÛsto mi, jako naszej firmie, jest czasami
niezrÛcznie pojechaÉ do firmy klienta. Lepiej wysĄaÉ osobÛ trzeciÇ,
która rozmawia z pozycji wynajÛtego, niľ jechaÉ bezpoĝrednio. My
póļniej moľemy wróciÉ do klienta. Pan nam zapĄaciĄ,
wspóĄpracujmy dalej, ale na innych zasadach, na lepszych
zasadach, na lepszych pĄatnoĝciach. W tym momencie my nie
zamykamy sobie drzwi, a firma nam zrobi, to co powinna.”
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windykacyjnychi ima
madobre
dobredoĞwiadczenia
doĞwiadczenia
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Wielu respondentów miaĄo pozytywne doĝwiadczenia ze wspóĄpracy z firmÇ
windykacyjnÇ:
„ChodziĄ ich pracownik, przedstawiciel handlowy, nie wiem jak to nazwaÉ.
ZostawiĄ informacjÛ na temat firmy, ľe sÇ szybcy, dobrzy, zaĄatwiajÇ te sprawy i
zaczÛliĝmy wspóĄpracÛ. Oprócz tego, ľe pomagali nam w ĝciÇganiu
przeterminowanych naleľnoĝci moľna jeszcze dodaÉ, ľe zajmujÇ siÛ
przygotowaniem prawno-sÇdowym róľnych spraw. Tutaj odchodzi adwokat, co
jest znacznÇ kwotÇ w porównaniu do firm windykacyjnych. Które teľ to robiÇ i
majÇ do tego prawo.”

„T
To jest waľne, ľe potrafiÇ namierzyÉ klienta, chociaľ na przykĄad zmieniĄ nazwÛ
firmy, zmieniĄ dziaĄalnoĝÉ, zmieniĄ branľÛ. Tu zaczynajÇ siÛ schody, bo my jako
firma nie mamy na to czasu a oni majÇ i skupiajÇ siÛ wyĄÇcznie na takich
zleceniach, które realizujÇ, bo im na tym zaleľy.”
Ponadto zdaniem badanych instytucje zajmujÇce siÛ ĝciÇganiem wierzytelnoĝci
funkcjonujÇ nieco lepiej:
„Organy zajmujÇce siÛ tym, takie jak sÇdy, nabraĄy trochÛ doĝwiadczenia”
Sytuacja w niektórych przedsiÛbiorstwach ulegĄa poprawie dziÛki wiÛkszemu
doĝwiadczeniu, zwiÛkszyĄa siÛ ostroľnoĝÉ wobec kontrahentów. Jednak nie sÇ to na
ogóĄ bardzo duľe zmiany.
W niektórych przypadkach wyszkolono odpowiednio pracowników, wprowadzono
systemy motywacyjne (dla pracowników, ale równieľ terminowych klientów), powstaĄy
dziaĄy bÇdļ stanowiska ds. windykacji wewnÇtrz przedsiÛbiorstwa.
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Jutro
Firmy
Firmy zz
doĞwiadczeniem
doĞwiadczeniem

 Firma
Firmawindykacyjna
windykacyjnapowinna
powinnaspecjalizowaý
specjalizowaý
siċ
siċwwpewnych
pewnychbranīach
branīachczy
czyrodzajach
rodzajach
dziaâalnoğci,
aby
umieü
siĊ
poruszaü
dziaâalnoğci, aby umieü siĊ poruszaüwĞród
wĞród
dáuĪników
dáuĪnikówwierzyciela
wierzycielanie
niegorzej
gorzejniĪ
niĪon
onsam
sam

 Firma
Firmawindykacyjna
windykacyjnapowinna
powinnamieü
mieülokalne
lokalne
ZasiĊg
ZasiĊg

FachowoĞü
FachowoĞü

biura
biurawwcaâym
caâymkraju,
kraju,aby
abymieü
mieürozeznanie
rozeznaniena
na
rynkach
lokalnych,
na
których
operują
rynkach lokalnych, na których operują
zleceniodawcy.
zleceniodawcy.

 Pracownicy
Pracownicyfirmy
firmywindykacyjnej
windykacyjnejpowinni
powinnibyü
byü

dobrymi
dobrymifachowcami
fachowcamii imieü
mieüwiedzĊ
wiedzĊzzzakresu
zakresu
prawa
oraz
finansów
prawa oraz finansów
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PrzedsiÛbiorstwa obawiajÇ siÛ czasem, ľe przy braku kontroli nad
procesem windykacji moľna w efekcie dziaĄaĆ firmy windykacyjnej utraciÉ
klienta, naraziÉ na nieprzyjemnoĝci, zĄÇ opiniÛ:

„„Jeľeli firma jest nieprofesjonalna moľna siÛ spotkaÉ z reakcjÇ
odwetowÇ dĄuľnika.”
Firmy windykacyjne, które zdoĄajÇ przekonaÉ przedsiÛbiorców, ľe znajÇ
dobrze branľÛ, rynek lokalny, potrafiÇ dziaĄaÉ dyskretnie i „elegancko”, a
przy tym nie sÇ drogie, majÇ szansÛ zdobyÉ coraz wiÛcej klientów.
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Jutro
Rzetelne
Rzetelne podejĞcie
podejĞcie
do
klienta
do klienta

 Realne moīliwoğci odzyskania naleĪnoĞci
 Jasne warunki umowy, w tym caákowity koszt


usáugi
Informacja o dziaáaniach i efektach

 Firmy windykacyjne budzą zaufanie, gdy nie
Przejrzyste
Przejrzyste koszty
koszty

Peáen
Peáen zakres
zakres usáug
usáug

pobierajĆ opâat z góry, a rozliczają siĊ –
ą – po odzyskaniu pieniĊdzy.

 Kompleksowe
Kompleksowepodejğcie:
podejğcie:prewencja,
prewencja,

monitoring,
monitoring,faktoring,
faktoring,windykacja
windykacjai izastĊpstwo
zastĊpstwo
procesowe
procesowe
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Bardzo waľnym elementem jest staĄy przepĄyw informacji pomiÛdzy wierzycielem a firmÇ
windykacyjnÇ – duľy niepokój budzÇ sytuacje, kiedy wierzyciel powierza sprawÛ firmie
windykacyjnej i caĄkowicie traci kontrolÛ nad tym co siÛ dzieje:

„Akurat nasza firma windykacyjna nas dobrze informuje o swoich dziaĄaniach,
ale gdy szukaĄem firmy, koledzy mi mówili, ľe mieli róľne doĝwiadczenia. Da
a li
sprawÛ do firmy windykacyjnej i niewiele na ten temat mogli póļniej usĄyszeÉ,
firma odzywaĄa siÛ po miesiÇcu, po dwóch. Powinni bardziej dopieszczaÉ
klienta.”
„Na pewno zmieniĄabym wspóĄpracÛ. Uwaľam, ľe jest za maĄo [informacji] na
bieľÇco. Klient pĄaci ciÛľkie pieniÇdze i oczekiwaĄby, ľeby to ta firma
interesowaĄa siÛ, dzwoniĄa, pytaĄa, nawet informowaĄa na bieľÇco.”
Tylko staĄa informacja moľe uspokoiÉ obawy zleceniodawcy:
„StaĄa informacja na temat postÛpu prac, którÇ moľe mieÉ zlecajÇca firma, co
pozwoli mu uniknÇÉ tego strachu, ľe nie wie co siÛ z tym dzieje i jakie sÇ
metody. Na jakim to jest etapie po prostu. Ľeby on nie baĄ siÛ, ľe za chwileczkÛ
zadzwoni do niego prezes firmy dĄuľnej i zrobi awanturÛ, a on nie bÛdzie
wiedziaĄ z jakiego powodu”.
NajwaľniejszÇ przeszkodÇ w korzystaniu z usĄug firm windykacyjnych jest przekonanie o
wysokich kosztach ich usĄug. Przekonanie to, jak wynika z wielu doĝwiadczeĆ, jest
czÛsto uzasadnione.
Sprzeciw budzi system skĄadek rocznych:

„Firmie windykacyjnej pĄaci siÛ skĄadki roczne. Tutaj teľ jest waľna jakoĝÉ usĄug.
… Czy koszty, które poniosÛ na danÇ firmÛ, czy mi siÛ opĄacÇ przy ĝciÇgniÛciu
dĄugów. Ja uwaľam, ľe lepszym rozwiÇzaniem jest tutaj prawnik”
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