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Procedury
Od ustalonych procedur zaleĝy przede wszystkim czas, w jakim
rozpocznie siÚ windykacja. Przewaĝnie ciÈgle zajÚte dziaïy ksiÚgowoĂci zazwyczaj nie przekazujÈ danych o zadïuĝeniu na bieĝÈco. Dlatego w firmie naleĝy ustaliÊ dla tych dziaïów jasnÈ procedurÚ, tak aby codziennie przekazywaïy osobie odpowiedzialnej
za windykacjÚ dane o przeterminowanych fakturach.
Jasne procedury ustalone w firmie pozwalajÈ na unikanie
chaosu. Ale nie tylko. Procedury, jako coĂ niematerialnego, mogÈ
byÊ równieĝ bardzo dobrÈ wymówkÈ dla windykatora.
Bardzo czÚsto dïuĝnicy w procesie odwlekania pïatnoĂci próbujÈ wpïywaÊ na windykatora i wymóc róĝne rzeczy, np. przesuniÚcie terminu, rozïoĝenie na raty itp.
Dzieje siÚ tak, poniewaĝ zdajÈ sobie sprawÚ, ĝe po drugiej
stronie sïuchawki jest ĝywy czïowiek posiadajÈcy emocje. Proste
wytïumaczenie, ĝe czegoĂ nie da siÚ odwlec w czasie, bo takie sÈ
okreĂlone procedury, bardzo czÚsto skutkuje. „Procedury” to coĂ
niematerialnego, niekomunikatywnego, z czym siÚ nie dyskutuje,
w przeciwieñstwie do materialnego, komunikatywnego i zapewne posiadajÈcego „serce” windykatora.

Wybór drogi kontaktu
Naturalnym kanaïem kontaktu w przypadku opóěnienia w pïatnoĂci, zwïaszcza stosunkowo krótko po terminie, jest telefon.
Ale warto równieĝ pokusiÊ siÚ o wykorzystanie poczty elektro-
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nicznej. Zwïaszcza jeĝeli dopiero zaczynamy budowaÊ „historiÚ
choroby”. Warto wspomnieÊ teĝ o psychologicznej zasadzie,
w myĂl której dïuĝnik bardziej jest skïonny speïniÊ swoje obietnice, jeĝeli zobowiÈzaï siÚ w formie pisemnej.

Schemat windykacji
Naleĝy stworzyÊ sobie pewien schemat windykacji.
Na rysunku 3.1 przedstawiono przykïadowy schemat procesu
windykacji. OczywiĂcie zawsze istnieje moĝliwoĂÊ pominiÚcia
jednego lub kilku punktów, jednak jego wypeïnienie powinno
wydatnie przyczyniÊ siÚ do zwiÚkszenia szans na powodzenie
procesu windykacji.

Schemat telefonicznej rozmowy windykacyjnej
Jak powinna wyglÈdaÊ standardowa rozmowa windykacyjna
przez telefon? Niestety bardzo trudno taki schemat opracowaÊ,
jednak poniĝej przedstawiono standardowy tryb prowadzenia
rozmowy telefonicznej.
1. Przedstawienie siÚ.
2. Wywoïanie osoby decyzyjnej.
3. Weryfikacja osoby.
4. Przedstawienie celu rozmowy.
5. Negocjacje.
6. Rozpoznanie.
7. Zakoñczenie.
8. Potwierdzenie.
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Rysunek 3.1. Przykïadowy schemat procesu windykacji
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W pierwszym kontakcie naleĝy przyjÈÊ domniemanie niewinnoĂci dïuĝnika. Naleĝy na przykïad ustaliÊ, czy faktura zostaïa dostarczona, czy towar wydano, zadaÊ pytania o brak pïatnoĂci i ustaliÊ termin spïaty.

Negocjacje
Negocjacje to juĝ wyĝszy poziom rozmów. Przydaje siÚ w nich
doĂwiadczenie oraz znajomoĂÊ rozmówcy i pewnych technik negocjacyjnych, których jest bardzo duĝo. W praktyce warto znaÊ
oraz przyswoiÊ sobie (oczywiĂcie na poczÈtek) te podstawowe.










Wysoki puïap — polega na postawieniu na poczÈtku
duĝych wymagañ, tak aby po dokonaniu kilku ustÚpstw
nadal uzyskiwaÊ to, co siÚ zaïoĝyïo.
Odwrócenie — stosowane w negocjacjach z zespoïem
ludzi. Naleĝy zdobyÊ sympatiÚ jednego z czïonków
zespoïu, aby stwarzaï w grupie zamieszanie.
Przemilczanie — polega na omijaniu niektórych
niewygodnych elementów rozmowy.
Silna pozycja — sprowadza siÚ do sïów „nie podoba siÚ,
to do widzenia”. Technika niepolecana, gdyĝ
niejednokrotnie zrywa negocjacje. Naleĝy mieÊ silnÈ
pozycjÚ negocjacyjnÈ oraz alternatywÚ dla tego, co chcemy
osiÈgnÈÊ, aby jÈ zastosowaÊ.
Maïe ustÚpstwa — polega na zaakceptowaniu propozycji
ustÚpstw z naszej strony zaproponowanych przez adwersarza
w zamian za ustÚpstwa z jego strony. OczywiĂcie nasze
ustÚpstwa dotyczÈ jakichĂ maïo istotnych spraw.
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Siïa wyĝsza — polega na powoïywaniu siÚ
na obiektywne trudnoĂci. Naleĝy przekonywaÊ,
ĝe musimy podporzÈdkowaÊ siÚ czyimĂ poleceniom
czy teĝ sugestiom (np. swoich przeïoĝonych).
PrzynÚta — polega na nagïym wyjĂciu oraz
„przypadkowym” pozostawieniu na stole notatek na
temat rozmowy. Rozmówca powodowany ciekawoĂciÈ
powinien skorzystaÊ z leĝÈcych notatek i mimowolnie
do nich zajrzeÊ. Moĝna tam umieĂciÊ np. spreparowanÈ
korzystniejszÈ ofertÚ konkurencji.
Skubanie — polega na ĝÈdaniu dodatkowych (zazwyczaj
niewielkich) ustÚpstw, gdy drugiej stronie wydaje siÚ juĝ,
ĝe konsensus zostaï osiÈgniÚty.
Tester — polega na stawianiu pytania o hipotetycznÈ
sytuacjÚ po to, aby wyciÈgnÈÊ od drugiej strony informacje
na temat jej elastycznoĂci.
Sowiecka metoda — polega na przedstawieniu dwóch
nieprzyjemnych opcji: bardzo zïej i tylko zïej. Adwersarz
bÚdzie skïonny do wybrania „mniejszego zïa”.
Blef — polega na celowym wprowadzaniu adwersarza
w bïÈd.
W poïowie drogi — polega na rzeczywistym spotkaniu
siÚ w poïowie ĝÈdañ jednej i drugiej strony; stosowana
równieĝ, aby poprzez wysuniÚcie nierealistycznych
propozycji doprowadziÊ do sytuacji, w której nawet
po spotkaniu w poïowie drogi wynik negocjacji bÚdzie
zadowalajÈcy.
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Kaĝdy czïowiek jest inny i do kaĝdego naleĝy podejĂÊ inaczej. NegocjujÈc, naleĝy staraÊ siÚ byÊ zawsze o krok przed przeciwnikiem i próbowaÊ przewidzieÊ nastÚpny jego krok.
Negocjacje windykacyjne zawsze zaĂ muszÈ skoñczyÊ siÚ
ustaleniem terminu zapïaty!!!
Sankcje
Windykator przed podjÚciem czynnoĂci windykacyjnych powinien wiedzieÊ, jakim arsenaïem Ărodków dysponuje. Jakie moĝe
na dïuĝnika naïoĝyÊ sankcje i jakie sankcje bÚdÈ skuteczne. MogÈ
to byÊ np. odsetki ustawowe, ale równie dobrze wstrzymanie dostaw towaru lub przejĂcie na rozliczanie gotówkowe.
Poniĝej przedstawiono najczÚĂciej stosowane sankcje zarówno ustawowe, jak i umowne.
Odsetki
NajczÚĂciej stosowana sankcja zostaïa unormowana w Kodeksie
cywilnym1, w artykule 481 § 1: Jeĝeli dïuĝnik opóěnia siÚ ze speïnieniem Ăwiadczenia pieniÚĝnego, wierzyciel moĝe ĝÈdaÊ odsetek za
czas opóěnienia, chociaĝby nie poniósï ĝadnej szkody i chociaĝby
opóěnienie byïo nastÚpstwem okolicznoĂci, za które dïuĝnik odpowiedzialnoĂci nie ponosi.
JednoczeĂnie § 2 stanowi: Jeĝeli stopa odsetek za opóěnienie
nie byïa z góry oznaczona, naleĝÈ siÚ odsetki ustawowe. Jednakĝe
gdy wierzytelnoĂÊ jest oprocentowana wedïug stopy wyĝszej niĝ stopa
ustawowa, wierzyciel moĝe ĝÈdaÊ odsetek za opóěnienie wedïug tej
wyĝszej stopy.
1

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16,
poz. 93).
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