
Us oferim:

• Els nostres experts estan implantats en el país del vostre deutor

• Actuació immediata, augmentant la probabilitat que el recobrament    
 sigui un èxit

• El coneixement de la legislació i les pràctiques del país del deutor

• El cost per l'empresa s'establirà d'acord amb l'èxit obtingut en el recobrament  
 del deute
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Objectiu

Per donar suport a l’empresa en la seva activitat exportadora, des de la Cambra hem posat en marxa aquest 
servei que té com a finalitat recobrar els deutes d’impagats internacionals derivats de les operacions 
d’exportació, per la via amistosa.

Metodologia

La clau de l’èxit del servei és el recobrament amistós de deutes internacionals, això significa que agents locals 
especialitzats contacten amb el deutor en el seu propi país i idioma. 

Termini

És fonamental actuar el més ràpidament possible davant l’impagament ja que la nostra experiència ens diu que 
s’incrementa considerablement la probabilitat d’èxit del recobrament del deute. 

Destinataris

Empreses que tinguin factures internacionals impagades i que vulguin obtenir el seu recobrament , externalitzant-ne 
el seguiment.

Preu

El cost per l’empresa s’establirà d’acord amb l’èxit obtingut en el recobrament del deute, segons un escalat 
prefixat. S’entén per recobrament del deute el cobrament efectiu, ja sigui compensació de quantitats o qualsevol 
altra forma que suposi la disminució o extinció del deute de l’expedient.

Contacte

Àrea d’Informació, Serveis Empresarials i Consultoria

Tel. 937 451 260

A/e: consultoria@cambrasabadell.org

Serveis relacionats

• Assessoria en comerç internacional.

• Recuperació de l’IVA pagat a l’estranger.

• Tramitació i legalització de documentació de comerç internacional.

Descripció

El servei ofereix a les empreses la possibilitat de gestionar el recobrament d’impagats derivat de les operacions 
d’exportació. 

Comprèn la gestió integral del procés de recobrament: la localització del deutor, la notificació del deute i el procediment 
de pagament, alliberant a l’empresa de la complexitat de comunicació de deutes a l’estranger i de la seva gestió 
administrativa aportant la força coercitiva necessària en aquest tipus d’operacions.


