
 

 

Zawartość materiałów szkoleniowych:  

 
ROZMOWY WINDYKACYJNE PRZEZ TELEFON 

 

WSTĘP DO WINDYKACJI 
Definicja windykacji; Rodzaje i cele windykacji; Monitoring należności; Pieczęć 

prewencyjna; Windykacja miękka; Windykacja bezpośrednia; Windykacja twarda; 

Zakup wierzytelności; Giełdy wierzytelności 

 

DLACZEGO KLIENCI NIE PŁACĄ 

Mnóstwo powodów, aby nie płacić 

Dlaczego klienci nie płacą? 

Jak odzyskać pieniądze? 

Aby klient sam nie decydował o terminie zapłaty 

 

NAJWAŻNIEJSZY ELEMENT  W TELEFONICZNEJ WINDYKACJI 

Zadbaj o swój wizerunek profesjonalnego windykatora; Rutyna; Odpowiedzialność; 

Działania sprzeczne z prawem i dobrą praktyką; Działania zgodne z prawem 

 

DEKALOG WINDYKATORA 

 

ETAPY PROCESU WINDYKACYJNEGO 

Potęga konkretnych słów w prostych zdaniach 

Znaczenie głosu; Głos; Postawa; Zakłócenia językowe  

Ćwiczenia 

 

ROZMOWA WINDYKACYJNA – WYTYCZNE 

Przygotowanie do rozmowy; Korzyści z rozmowy telefonicznej;  

Etapy telefonicznej rozmowy windykacyjnej; Wpływaj na przebieg rozmowy 

Gdy dłużnik dzwoni do Ciebie  

 

SCENARIUSZE ROZMÓW WINDYKACYJNYCH  

Pierwszy kontakt – rozmowa w ramach monitoringu należności 

Schemat rozmowy  

Pierwszy kontakt – rozmowa z zawiadomieniem o zaległościach 

Schemat rozmowy  

Przykładowa rozmowa 

Negocjacje – rozmowa z przypomnieniem o zaległościach 

Schemat rozmowy  

Negocjacje – rozmowa z przedstawieniem alternatyw 

Schemat rozmowy  

Zapowiedź sankcji – rozmowa z ostatecznym żądaniem uregulowania należności 

Schemat rozmowy 

 

WERBALNE TECHNIKI WPŁYWU 

Zadawanie pytań, uważne słuchanie, celowe formułowanie zdań; Język perswazji 

 

TRUDNE SYTUACJE W ROZMOWACH WINDYKACYJNYCH  

Omijanie strażników 

Obietnice klienta bez pokrycia 

Słowotok ze strony klienta 

Przeciąganie sprawy 

Zdenerwowany klient 

Przyjacielskie traktowanie 

Lekceważenie ze strony dłużnika 

Podważanie jakości usługi, produktu 

Powoływanie się na innych dłużników 

Oczekiwanie na uzyskanie dużego rabatu 
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Kapitał zakładowy w wysokości 60000 PLN w całości opłacony 
                         Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII W.G.K.R.S. 

 

 

Prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza lub wymaganych danych na adres szkolenia@gration.pl  

 
 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH 

Zamawiam: 

 Umawianie spotkań handlowych     liczba egz.: …………….. 

 Sprzedaż powierzchni reklamowych    liczba egz.: …………..… 

 Rozmowy windykacyjne przez telefon    liczba egz.: …………….. 

 Jak napisać strategię marketingową i wizerunkową       liczba egz.: …………….. 

Cena 1 egzemplarza: 307,50 zł. brutto   

Wartość zamówienia: ………………… 

 
Dane Zamawiającego: 

Firma* 
 

 

Ulica/Kod/Miasto 
 

 

Imię i nazwisko osoby 

zamawiającej 

 

Telefon  

E-mail  

NIP  

Adres dostarczenia 

materiałów 

 

* Imię i nazwisko w przypadku osoby prywatnej 

 

Wyrażamy zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.  

Oświadczamy, iż jesteśmy/nie jesteśmy płatnikiem VAT. 
 

 
 

 

 

 

........................., dnia .................                            ……………………………….                           ……………………………….. 
      Miejscowość, data                                    Pieczęć firmy                                          Podpis osoby upoważnionej 

 

 

1. Warunkiem zakupienia materiałów szkoleniowych jest przesłanie do Gration niniejszego formularza zamówienia na adres szkolenia@gration.pl. 

2. Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank 35 2490 0005 0000 4520 9977 7760 w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. 

3. Faktura VAT zostanie wystawiona po dokonaniu płatności i dostarczona razem z materiałami szkoleniowymi. 

4. Materiały szkoleniowe wysyłane są bezzwłocznie w dniu zaksięgowania wpłaty. 
5. Koszt wysyłki pocztowej pokrywa Gration Sp. z o.o. 

6. Wysłanie formularza oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją szkolenia przez Gration Sp. z o.o. 

lub inne podmioty współpracujące - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883  z 1997 r.). 

mailto:szkolenia@gration.pl

