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SZAKMAI, GYAKORLATI KÉPZÉS A TÉMA SZAKÉRTŐJÉVEL! 

KINTLEVŐSÉG KEZELÉS  
A GYAKORLATBAN 

Előadónk: 

Csatlós Csilla 
követeléskezelési szakértő, 
executive coach 
Direktinfo Kft. 
 
 
 
Időpont és helyszín: 

2017. április 19. szerda 
10 -15.00 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
Hunguest Hotel Millennium 
1089 Budapest, Üllői út 94-98. 
 
 
 
Részvételi díj: 

29 900 + áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 3 200 Ft + áfa/ fő 
 
 
 

Ellátás: 

Kávé, tea, reggeli sütemények. 
 
 
 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, 
melyek közterheit a résztvevő 
cégének kell megfizetni. Ezért a 
számlát megbontjuk felnőttoktatásra 
és étkezésre. 
 
Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. munkanapig. 
Ezt követő lemondás esetén a 
részvételi díj 50% + áfa költségét 
adminisztrációs díjként számlázzuk. 
Lemondás hiányában a teljes 
részvételi díjat kiszámlázzuk. 

 
Ajánló: 

A kintlévőségek kezelése egy sikeresen vezetett cég alapeleme, 
ahogyan elengedhetetlen a vevői kockázatok kezelése is. 
Előadónk a szakma egyik legismertebb szakértője mind a 
jogszabályi, mind a gyakorlati lehetőségeket körbejárva ad 
tanácsot, hogyan lehet mégis sikeresen, üzletileg elfogadható 
mértéken tartani a követelésállományt és minimalizálni a leírási 
veszteségeket.  

 
Témakörök: 

Kockázatkezelési módszerek, vevők besorolása, hitelkeretek 
megállapítása ▪ Hatékony kommunikációs módszerek, amellyel az 
ügyfélkapcsolatok épülnek ▪ Egy bevált követeléskezelési rendszer 
gyakorlati tapasztalatainak bemutatása ▪ Követeléskezelés 
szoftveres támogatással ▪ Fizetési meghagyásos eljárás, 
csődeljárás, felszámolási eljárás, mikor melyik jogi eszközt 
használjuk ▪ Vevői szerződési keretek, mint alap biztosítékok ▪ 
Kintlévőségek megelőzése, figyelmeztető jelek az 
ügyfélkapcsolatban ▪ Kereskedelmi szerződés és általános 
szerződési feltételek gyakorlati alkalmazása a kintlévőség 
kezelésben ▪ Belső konfliktusok, értékesítés kontra pénzügy, 
követelésbehajtás ▪ Gyakorlati esettanulmányok ▪ 
Követeléskezelési lehetőségek külső megbízással: eseti behajtás, 
teljes kiszervezés ▪ Konzultáció 

JELENTKEZÉS            „Kintlévőség kezelés”       2017.április 19. 
System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪  

Fax: 788-26-65 ▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu  
 

 
 

Cégnév:  .........................................................................................
 
 

Cím:   .............................................................................................
 
 

Jelentkező neve:   ..............................................................................
 
 

Beosztás:  .................................  E-mail:  ..........................................
 
 

Telefon:  ..................................  Fax:  ..............................................
 

Kérek ebédet:    �                         Vegetáriánus menüt kérek: � 
 
A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 
 

Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím: ......................................... 

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az 
előadásról kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. 
A jelentkezési feltételeket elfogadom: 
 

 
Kelt: 2017……………………………..    P. H. …………………………………………………… 

 


