
EGYEDÜLÁLLÓ MEGOLDÁSAI GARANTÁLJÁK  
A PONTOS SZÁMLAFIZETÉST
A FAIR PAY CONTROL forradalmi újítása 3 alappilléren nyugszik:

VELÜNK NYOGODTAN TERVEZHETI A PÉNZÜGYI JÖVŐT

cashflow javulás  
a bevezetést követően

feletti pontos számlafizetés  
fél éven belül

jogi garancia az elszámolási 
problémákra

„A FAIR PAY CONTROL rendszere már a bevezetési szakaszban bizonyított. Volt olyan Ügyfelünk, aki 6 havi 
tartozását rendezte, amikor megtudta, hogy profi számlamonitoring rendszert vezetünk be. A rendszerindulás 
óta minden Ügyfelünk időben rendezi a számlákat, így mindig pontosan számíthatunk a bevételekre.”

Farkas Gedeon ügyvezető igazgató,
Varsányi Pincészet

Az automatikus rendszer,  
amely biztosítja, hogy  

IDŐBEN FIZESSENEK az ügyfelei

EGYEDI IT-FEJLESZTÉS

A legmodernebb digitális technológia 
áll rendelkezésünkre: az egyedi IT-

fejlesztés kivitelező csapata nemcsak 
nekünk, hanem az Auchannak, 

a Vodafone-nak és a fővárosi 
Csatornázási Műveknek is dolgozik

ÜGYVÉDI TAPASZTALAT

A követeléskezelés szakterületén 
szerzett több mint 20 év ügyvédi 

tapasztalat során megismertük és 
sikeresen kezeltük az összes kifogást.

MÓDSZERTAN

Több mint 50 év emberi viselkedés 
kutatásainak eredményein alapuló 
Módszertan, amely felhasználja az 

emberi döntésmechanizmust, olyan 
kérdésekben, mint: Melyik számlát 

fizessem ki és melyiket ne?

20% 90% 100%
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FAIR PAY CONTROL
= stabil cash flow és pénzügyi biztonság

A FAIR PAY CONTROL szolgáltatásaival Ön nyugodtan hátradőlhet: a számlák fizetési határidejének figyelésétől a 
követeléskezelésig mindent elintézünk. A bevezetés után jelentősen megnő a pontos számlafizetés, a számlák határidő 
ELŐTTI teljesítése.

AUTOMATIKUS KINTLÉVŐSÉG-KEZELÉS HATÉKONYAN
A FAIR PAY CONTROL rendszerével a számlákat időben kiegyenlítik a partnerek, de ha mégis követeléskezelésre kerül 
a sor, a FAIR PAY CONTROL 20 éves jogi tapasztalattal rendelkező ügyvéd partnerei teljes körű jogi eljárás keretében 
rendezik az ügyet, amelynek költségeit mi előlegezzük meg Ön helyett.

PONTOS CASH FLOW-T 
TERVEZHET

A kintlévőségek nem 
kockáztatják a cég 

pénzügyi helyzetét. Az 
üzleti terv teljesítését 

és a fejlesztéseket nem 
befolyásolja a forráshiány.

KOLLÉGÁIT 
TEHERMENTESÍTJÜK

A nemfizetések 
miatti levelezések 
és telefonhívások 
megszűnnek, a 

követeléskezelést jogi 
szakértők intézik.

MEGSZŰNNEK A 
KONFLIKTUSOK

Tiszta kommunikációval 
nem sérülnek a nehezen 

kialakított üzleti 
kapcsolatok, nincs értékes 

ügyfélvesztés.

KIISMERHETI PARTNEREI 
FIZETÉSI SZOKÁSAIT

 Jelentősen megnő a pontos 
számlafizetés, gyakran a 
számlák határidő ELŐTTI 

teljesítésével.

FAIR PAY CONTROL Zrt.
H-1132 Budapest,  
Váci út 18. 5. em.
+36 1 556 6566
office@fairpaycontrol.hu
www.fairpaycontrol.hu

A határidőn túli nem 
fizetések esetén 100% jogi 

garancia lép életbe

A hosszú hónapokig húzodó 
kintlévőségek költségkockázatát  

mi viseljük

Számottervően javul a DSO  
(Days Sales Outstanding, a számlák 

átlagos kiegyenlítésének ideje)


