
Előadó: Merth László CEO, Faktor-Ring Zrt.

A Faktor-Ring Zrt.
ajánlata

társasházak részére



Minden eddiginél hatékonyabb ötvözet, 
előnyegyesítés a közösköltség-

hátralékok behajtására

Faktorációval vegyes hátralékkezelés

faktoráció
érzékenyített követeléskezelés

mediáció
jogrendszer biztosította lehetőségek



Nyertes-nyertes játszma 

Megbízó (társasház) 
részéről:

nincs finanszírozás
nincs kockázat
nincs macera

Megbízhatatlan 
(adós) részéről:

megértő, empatikus 
követeléskezelés
adósságrendezési 

lehetőségek

Megbízott (faktorcég) 
részéről:
sikerdíj

olcsó és versenyképes 
ajánlat lehetősége



HA ADNAK, FOGADD EL…

…ha ütnek, szaladj el!



Amit adunk

Biztonság, nyugalom, garanciák
A behajtási eljárás valamennyi fázisának finanszírozása

(ami lehet akár nagyobb összeg is, mint maga a követelés)

Szakszerűség, gyorsaság, empátia

Alternatív ajánlatok adósoknak, rászorulóknak

Az érdekeltek folyamatos tájékoztatása



Biztonság

Tartós megbízásunk – a közös költségeket illetően –
megoldja

az elhúzódó likviditási problémát

A közös képviselő nyugodtan alhat!



Nyugalom

Nem a közös képviselőnek kell

érdemben foglalkozni

a fizetési késedelembe esett lakókkal, bérlőkkel.



Garanciák

30 évnyi tapasztalat, szakértelem

21. századi infrastruktúra

Nincs előre fizetett munkadíj
(az csak a társasház részére már behajtott tételekből kerül elszámolásra)

Kiterjedt kapcsolatrendszer

Megbízható referenciák



Finanszírozás

A teljes adminisztrációs folyamat mindennemű költsége
(beleértve az ügyvédi közreműködés költségeit is)

A fizetési meghagyás kibocsátását megelőző adatbekérés költsége

Közjegyzői díjak fmh és végrehajtási lap kibocsátásakor

Felmerülő végrehajtási előlegek, költségek, díjak, jutalékok



Szakszerűség

Nincsenek felesleges
– pl. hiánypótlásból adódó –

ügyintézési események



Gyorsaság

Ebben a divíziónkban

csak és kizárólag társasházak ügyeivel foglalkozunk

Know-how-nk és infrastruktúránk

nem enged késedelmes ügyintézést



Empatikus ügyintézés

Az adósok felé mindenkor szakszerű, határozott, de 

megértő is a fellépésünk

Addig nem kezdeményezünk hatósági kényszerítő intézkedéseket, 
amíg az adós elé nem tártunk minden – közreműködésünkkel elérhető –

adósságrendezési módot



Alternatív ajánlatok

Részletfizetési konstrukciók

Faktorációval vegyes mikrohitel

Lakáscsere-akciók

Életjáradék



Folyamatos tájékoztatás

A követeléskezelés minden fázisáról tájékoztatjuk

az adóst és a megbízót is

A megbízó – előzetes bejelentés alapján – bármikor

riportot is kaphat
a követeléskezelési adatbázisunk őt illető információiból



Forfetírozás
követelések értéken, változatlan kondíciókkal történő értékesítése, viszontkereset nélkül

Faktoráció
követelések diszkontált értéken történő értékesítése

Az adósnak egyik esetben sem kell hozzájárulnia a tranzakcióhoz

Mi a faktoráció?



Miért faktoráció?

Az ajánlott konstrukcióhoz technikai jellegű (formális) faktorációt alkalmazunk, mert…

…a faktorcég csak így tudja a teljes behajtási folyamatot saját 
pénzügyi forrásai terhére megfinanszírozni

…ezzel válik gördülékennyé a követeléskezelés valamennyi fázisa

…a hátralék azonnal kivezethetővé válik a társasház könyveléséből

…az adóssal a tartozása kapcsán ettől kezdődően csak a faktorcég 
tartja a kapcsolatot



Elszámolás

A technikai jellegű faktorációt követően a behajtott összegeket szerződés szerint,

folyamatosan elszámoljuk

A társasház rendkívüli bevételként
számolja el a faktorcégtől érkező összegeket



Ha behajthatatlan a hátralék…

A követeléskezelés kapcsán

a teljes felmerülő veszteség 
a faktorcéget terheli



Követelésdoktor előnyben…
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