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Quo vadis 
vymáhání 
dluhů

ročník

Praha 
13. října 2022
Clarion Congress Hotel, 
Freyova 33, Praha 9

Když jsme před deseti lety připravo-
vali první ročník konference, tenkrát 
ještě pod názvem Trendy inkasního 
trhu, soustředili jsme se na to, aby byl 
zajímavý program a aby se akce vů-
bec mohla uskutečnit, což se podařilo. 
Návštěvnost byla skvělá hned od prv-
ního roku a udržela se na stejné a vyšší 
úrovni po celou dobu. V průběhu došlo 
k přejmenování na dnešní Fórum věřitelů, 
protože více odpovídá popisu celé události. 

Díky všem partnerům, řečníkům a hlavně 
návštěvníkům, z nichž někteří nám zachovali 
přízeň po celých deset let, se podařilo vytvořit 
nejvýznamnější setkání celého odvětví. 

Desátý ročník se opět zaměří na pohledávky 
a podívá se na ně z různých úhlů. Neopomene 
aktuální témata, mezi kterými určitě bude krize 
a další odpouštění dluhů. 

Máte neplatiče a nevíte, co s nimi? Chcete si zacho-
vat dobré vztahy se zákazníky, ale současně byste 
rádi, aby za zboží a služby platili? Řešíte reputační 
riziko? Zajímají vás změny v souvislosti s novou legisla-
tivou?
Přijďte se seznámit s nejmodernějšími postupy a přístupy 
v oblasti mimosoudního inkasa pohledávek. 

    Těším se na viděnou! 
    Jana Tatýrková

KLÍČOVÁ TÉMATA:
l  Je inkaso pohledávek připraveno na krizi?
l  Přehled legislativních změn
l  Směrnice o správcích a kupcích úvěrů
l  Co se chystá v EU
l  Je odpouštění dluhů dobré a co vlastně  
     přináší?
l  Finanční gramotnost stále dokola
l  Nové trendy a technologické novinky
l  Úloha dluhových poraden
     a mnoho dalších témat

Fóra se účastní:
l  Ředitelé úseků vymáhání
      pohledávek
l  Ředitelé finančních oddělení
l  Risk manageři
l  Credit Risk manageři
l  Technologické a poradenské
      společnosti
l  Ředitelé oddělení Retail Bankingu
l  Ředitelé oddělení půjček
l  Manageři vymáhání pohledávek      
      retailu
l  Ředitelé vymáhání pohledávek  
      SME
l  Zástupci neziskového  
      sektoru
l  Zástupci Ministerstva financí
      a Ministerstva spravedlnosti
l  Jednatelé a ředitelé 
      inkasních společností

l  Advokáti
l  Exekutoři
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ÚČASTNICKÝ POPLATEK:
Základní cena 10 900  Kč bez DPH
Cena při přihlášení a uhrazení 
poplatku do 31.7. 9500  Kč bez DPH
Cena pro inkasní agentury:
Řádný člen AIA: 1x vstup zdarma
Přidružený člen AIA: 50% sleva na jeden vstup
Nečlen (do 31. 7.): 12.800 Kč bez DPH
Nečlen standard: 15.800 Kč bez DPH
Cena zahrnuje: vstup na konferenci, konferenční 
sborník, celodenní občerstvení (2x kávová přestávka, 
oběd, nápoje, účast na večerním setkání).
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  Věřitel                      Inkasní agentura                      Jiné (uveďte)  

REGISTRUJÍCÍ OSOBA

Jméno, funkce

Email

Telefon

Počet účastníků

 

ÚDAJE O ÚČASTNÍCÍCH

Jméno pozice e-mail telefon

I.

II.

III.  

STORNO PODMÍNKY: Tato přihláška je závazná. Při stornování přihlášky vybíráme manipulační po-
platek 1500 Kč. Při odhlášení později než 30 dnů před začátkem akce bude splatný celý účastnic-
ký poplatek.  Zastoupení účastníka je samozřejmě možné. Pořadatel si vyhrazuje z naléhavých důvo-
dů případné změny programu. Odesláním Vaší přihlášky akceptujete tyto podmínky. Po odeslání Vaší 
přihlášky od  nás obdržíte potvrzení o  přihlášení.  Jestliže Vám potvrzení nebude doručeno během  
14 dnů, obraťte se, prosím, na tel. 777 679 753. 
Podmínkou účasti je přizpůsobení se aktuálně platným hygienickým pravidlům!

Dne:                                                                                                           Razítko a podpis:
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