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Co oferujemy 

Monitorujemy płatności zanim staną się długami 
 
Monitoring płatności to wczesne rozpoczęcie działań w zakresie 
nadzorowania należności już od momentu wystawienia faktury. 
 
Twoja Windykacja – to specjalny dział w naszej spółce, który oferuje 
kompleksowy monitoring, połączony z windykacją należności lub też 
samą usługę monitoringu.  
Monitoring rozpoczynamy od momentu wystawienia faktury do 
końcowej zapłaty. 



 

 
 
 
 

 
 
  Komu oferujemy 

Monitoring Płatności oferujemy każdemu Przedsiębiorcy, któremu 
zależy na terminowym regulowaniu wpłat swoich kontrahentów  
- również tym wystawiającym pojedyncze faktury w miesiącu.  
 
Każda zawierana transakcja nawet o niewielkich, stosunkowo nie 
mających dużego znaczenia kwotach - ma istotny wpływ na 
zachowanie płynności finansowej Przedsiębiorstwa. 



 

 
 
 

Cechy Produktu 

 Wczesna weryfikacja przepływu faktur w tym sprawdzenie czy 
faktura dotarła do Odbiorcy  

 

 Przypominanie kontrahentom o zbliżających się terminach 
zapłaty 

 

 Zwiększenie dyscypliny terminowej płatności odbiorców 
 

 Nadzór spłaty zobowiązań. 
 



 

Stosowane narzędzia  

Narzędzia stosowane w monitoringu płatności mają na celu  
w łagodny sposób poinformować kontrahenta o zbliżającym się 
terminie płatności lub jego upływie. Zawierają przypomnienie  
o konieczności zapłaty, numer konta, na który ma zostać uiszczona 
zapłata oraz w razie zastrzeżeń prośbę o kontakt. 
 
Najpopularniejsze formy to 
 

☎ kontakt telefoniczny  @ wiadomości tekstowe 

☄ wiadomości głosowe  ✉wezwania do zapłaty 

⚖  windykacja prawna prowadzona na różnych poziomach przez     
renomowaną Kancelarię Radcy Prawnego Bartłomiej Janisch 

 



 

 
 

Zalety Produktu 

 

 Zwiększenie stabilności finansowej poprzez terminowy napływ 
środków pieniężnych 

 Zminimalizowanie opóźnień w płatnościach kontrahentów 

 Bezpieczne planowanie zysku przedsiębiorstwa 

 Ukształtowanie grona solidnych klientów i zmniejszenie liczby 

niespłaconych należności 

 Przyspieszenie procesu płatności i unikanie często długich  

i kosztownych procesów sądowych. 



 

 

       
 

 
 
 Płynnos c  finansowa  

To zdolność firmy do spłacania bieżących zobowiązań (płatnych do  
1 roku) oraz do dokonywania zakupów wszelkiego rodzaju towarów  
i usług. Od płynności zależy czy, w terminie wypłacane jest 
wynagrodzenie pracownikom, zobowiązania dostawcom za dobra  
i usługi oraz czy firma jest w stanie dokonać zakupów dóbr i usług, 
kiedy są one potrzebne do zaspokojenia własnych potrzeb. 
 



 

 
 

Płynność dla każdej firmy jest jak powietrze – bez niej szybko 
pojawią się problemy. 

 
 

Dla każdego przedsiębiorcy terminowe otrzymywanie zapłaty za 
wykonane zlecenia, fundamentalnie wpływa na bieżącą i przyszłą 

kondycję firmy. 



 

 

Kontakt 

 

STREFA DOBREJ FIRMY Sp. z o.o. 

 

Jeżyckie Centrum Edukacji i Biznesu im. 
Czajkowskich   
ul. Petera Mansfelda 4 
60-855 Poznań 
www.strefa-df.pl 
 

 +48 783 077 169  
 +48 534 690 440 

 
 
 

http://www.strefa-df.pl/

