
 Ügyfélszolgálati Kódex
  Ígéretünk Önnek 

Az Atradius Ügyfélszolgála-
ti kódex képviseli az Önnek 
tett ígéretünket. Ez bizonyítja 
elkötelezettségünket, amely 
szerint célunk: kiváló minő-
ségű kommunikáció, szol-
gáltatás és támogatás biz-
tosítása vállalata számára.

Elkötelezettek vagyunk, hogy a lehető leg-
magasabb szintű szolgáltatást nyújtsuk 
Önnek, amely áthatja üzleti tevékenysé-
günk minden részletét, szellemiségün-
ket, dolgozóink képzését és az Önnel való 
kapcsolatunk fejlesztését is egyaránt.



Atradius Ügyfélszolgálati Kódex

Könnyebb kommunikáció

Elkötelezett ügyfélszolgálti csapatunk 
megfelelő képzést kap, hogy gyor-
san és hatékonyan tudjon válaszolni 
a kérdésekre és a kérésekre. Ameny-
nyiben lehetőségünkben áll, külön 
kapcsolattartót és egyértelmű kap-
csolattartási leírást biztosítunk Önnek.

Mindig figyelünk a kommunikációra 
és rendszeresen értékeljük azt, hogy 
fenntarthassuk a magas minőséget. 
A szerződését érintő kérdéskörök 
mellett örülnénk, ha a kapcsolat-
tartókkal szerzett tapasztalatait és 
gondolatait is megosztaná. A visz-
sza- jelzések felhasználásával to-
vábbfejleszthetjük szolgáltatásunkat.

Egyszerű szerződéses adminisztrá-
ció

Útmutatást és támogatást nyújtunk 
úgy a szerződés  adminisztrációjá-
hoz, mint az online rendszereinkhez is 
(pl.: Serv@Net, Atradius Insights).

Folyamatosan azon dolgozunk, 
hogy az Ön szerződésével kapcso-
latos adminisztrációs kötelezettsé-
geit minimális szinten tartsuk, meg-
újításkor pedig biztosítsuk, hogy 
az eljárás a legegyszerűbb legyen.

Az összes Önnek küldött szám-
lán világosan feltüntetjük a fize-
tendő összeget, azt, hogy mely 
szolgáltatásért kell ezt az össze-
get fizetni és a fizetési határidőt.

Közösen a hitellimitekért

Elkötelezettek vagyunk, hogy a hitelli-
mittel kapcsolatos döntéseket időben 
meghozzuk és fontosnak tartjuk tájé-
koztatni Önt a döntési folyamat alatt is.

Együtt dolgozunk Önnel, hogy a ve-
vőiről további információkat ismer-
jünk meg és a velük való kereskedel-
mi kapcsolatait figyelembe vegyük. 
Ezen kívül, hitelkezelési folyamatainak 
és eljárásainak támogatása érdeké-
ben megosztjuk Önnel a biztosított 
vevőkre vonatkozó hitelminősítést.

Ha szükség van a hitellimit csökkenté-
sére vagy törlésére, akkor igyekszünk 
erről Önt időben tájékoztatni, hogy 
elegendő ideje legyen alternatív ke-
reskedelmi intézkedéseket eszközölni.
Nem teszünk olyan ígéretet, amit nem 
tudunk betartani. Kérésére bármikor 
felülvizsgáljuk korábbi döntésünket.

Hatékony behajtás, megtérülés és 
kárkezelési szolgáltatás

Lépésről-lépésre tájékoztatjuk 
Önt, hogy hogyan történik egy kár-
bejelentés, beleértve a késedel-
mes számlákról való értesítést is.

Szoros együttműködésben dolgo-
zunk Önnel a behajtási és a kárke-
zelési eljárások során: naprakész 
információkkal látjuk el Önt az ügy 
kapcsán, a behajtás módjáról is 
egyeztetünk és a lehető leghamarabb 
igyekszünk kifizetni a kártérítést. 

Ha egy kár kifizetése nem lehetsé-
ges, annak okáról egyértelmű ma-
gyarázattal szolgálunk és a dönté-
sünket jogában áll megfellebbezni.

Kapcsolattartás

Úgy gondoljuk, hogy akkor tudjuk az 
Ön számára a legjobb minőségű támo-
gatást biztosítani, ha ismerjük és pon-
tosan értjük az üzleti tevékenységét, 
a stratégiáját és a piaci körülményeit 
is. Jól képzett munkatársaink szakér-
tők ezen a területen, szakmai fejlődé-
sükről folyamatosan gondoskodunk. 

Amennyiben kérdése merülne fel, keresse a 
kijelölt kapcsolattartóját, vagy hívja budapesti 

irodánkat közvetlenül.
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