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Firma windykacyjna WMF działa na obszarze całej Polski. Prowadzimy windykację w: Katowicach,
Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Częstochowie, Warszawie, Białymstoku, Wrocławiu, Szczecinie, Gdańsku i
wielu innych miastach. Nasi klienci traktowani są indywidualnie w rozwiązywaniu ich problemów, a każdy z
nich jest w stałym kontakcie z osobą prowadzącą sprawę. Celem działalności firmy windykacyjnej WMF jest
wyeliminowanie problemów klientów, którzy nie mogą odzyskać pieniędzy od swoich dłużników. WMF jest
firmą działającą na rynku finansowym ze szczególnym nastawieniem na windykację i wykup wierzytelności.
Dzięki wyspecjalizowanej kadrze, która od wielu lat działa w branży, nasze działania pozwalają na skuteczne
odzyskanie dla państwa pieniędzy.W naszej działalności kierujemy się dbałością o interesy Klienta.
Najważniejszą sprawą w stosunkach z Klientem są zaufanie i uczciwość. To fundamenty, na których opiera się
nasza współpraca. Klient powierza nam swoją sprawę, a my dokładamy wszelkch starań by sprostać jego
wymaganiom.Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych. Prace windykacyjne prowadzimy na własny koszt i
ryzyko. Naszym jedynym wynagrodzeniem jest prowizja pobierana dopiero po odzyskaniu od dłużnika
środków finansowych. Naszym atutem jest błyskawiczne działanie i dążenie do polubownego ściągnięcia
należności, co pozwala zaoszczędzić klientowi sporo kosztów jak i czasu. Kontakty listowne, telefoniczne,
bądź osobiste z Państwa Klientami będą realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Wiedza z
zakresu negocjacji i psychologicznych metod oddziaływania na dłużnika, będzie gwarantowała poszanowanie
godności i uczciwości Państwa Klienta.Dbanie o interesy KlientaSpłata należności nie jest jedynym celem jaki
staramy się osiągnąć. Równie ważne jest dla nas, aby windykowany dłużnik pozostał nadal Państwa Klientem.
Nie zależy nam na jednorazowym sukcesie, a na długofalowej współpracy z naszymi Klientami.

Kategorie
Ekonomia i finanse - Doradztwo
Ekonomia i finanse - Finanse
Według domeny - Pl

Słowa kluczowe
Wykup wierzytelności, Rejestr dłużników, Windykacja należności, Egzekucja należności, Faktoring, 
Windykator, Lista dłużników, Firma windykacyjna, Restrukturyzacja, Firmy windykacyjne, Windykacja

Informacje
Numer ID strony: 100/101, Status strony: aktywna od 09/08/2012 07:18, Typ strony: wyróżniona od
09/08/2012 07:18, Data dodania: 09/08/2012 07:18, Data edycji: 09/08/2012 07:18, Zaindeksowane strony: 
Google, Yahoo, Bing, Liczba kliknięć: 5, odsłon: 2009

Page 1 / 1

http://www.ebiznes.com.pl/100
http://www.e-wmf.pl
http://www.ebiznes.com.pl/ekonomia_i_finanse
http://www.ebiznes.com.pl/ekonomia_i_finanse/doradztwo
http://www.ebiznes.com.pl/ekonomia_i_finanse
http://www.ebiznes.com.pl/ekonomia_i_finanse/finanse
http://www.ebiznes.com.pl/wedlug_domeny
http://www.ebiznes.com.pl/wedlug_domeny/pl
http://www.ebiznes.com.pl/wykup_wierzytelnosci
http://www.ebiznes.com.pl/rejestr_dluznikow
http://www.ebiznes.com.pl/windykacja_naleznosci
http://www.ebiznes.com.pl/egzekucja_naleznosci
http://www.ebiznes.com.pl/faktoring
http://www.ebiznes.com.pl/windykator
http://www.ebiznes.com.pl/lista_dluznikow
http://www.ebiznes.com.pl/firma_windykacyjna
http://www.ebiznes.com.pl/restrukturyzacja
http://www.ebiznes.com.pl/firmy_windykacyjne
http://www.ebiznes.com.pl/windykacja
http://www.google.pl/search?q=site:http://www.e-wmf.pl
http://search.yahoo.com/search?p=site:http://www.e-wmf.pl
http://www.bing.com/search?q=site:http://www.e-wmf.pl

