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ÚVOD
Postupujeme mimosoudně, rychle, nekompromisně a důrazně ve smyslu Právního řádu ČR, bez
dalších nákladů. Soudní moc v ČR bohužel nefunguje jak má a krátí tak Věřitele na jejich právech. Proto
jsme na trhu my, REVITAL SRVIS s.r.o..
KDO JSME?
Skupina REVITAL SERVIS je KLÍČEM k Vašim problémům a je jedinou specializovanou silou na trhu
pohledávek a dluhů v ČR. Na trhu působí od roku 1998. Za tu dobu se zabývala pohledávkami různého
druhu vzniku a velikosti, pocházejících od malých subjektů i renomovaných obchodních společností
evropského významu. Organizace vznikla spojením bývalých pracovníků silových resortů ČSSR a ČR,
zvláště pak jejich specializovaných složek, především policejních a zpravodajských. Společnost REVITAL
SERVIS s.r.o. je jediným oprávněným nositelem ochranné známky REVITAL GROUP. Poskytuje služby a
servis na špičkové profesionální úrovni, kde slovo Vám dané platí.
NÁVRH ŘEŠENÍ
Rychlé mimosoudní vymožení, odkup nebo zápočet problematických pohledávek jsou základní oborové
metody specialistů skupiny RS. Dále mediační služba a vyjednávání.
Pracujeme na základě poptávky a nabídky, vypracujeme bezplatnou nabídku na vyřešení věci. Do
uzavření smlouvy jsou veškerá jednání nezávazná. Nepožadujeme zálohy, ani akontace, odměnu
inkasujeme v okamžiku platby dlužníkem.
FORMY SPOLUPRÁCE
 Postoupení pohledávky
Tato forma je velmi účinná. Umožňuje našim profesionálům postupovat vlastním jménem, na vlastní
účet se vší zákonem povolenou důrazností a razancí za využití všech dostupných prostředků a metod.
 Odkup pohledávky
Odkupujeme pohledávky v přímém vztahu, platba hotově.
 Příkazní vztah
Na základě příkazního vztahu, jménem klienta a na jeho účet, vymáháme a spravujeme portfolio
pohledávek nebo jednotlivé pohledávky, dle požadavků klienta.
 Komisionářský vztah
Na základě Komisionářské smlouvy vymáháme pohledávky naším jménem na účet klienta. Jedná se o
obdobu mandátního právního vztahu, který vylučuje spojení se jménem klienta a tím i možnost vzniku
negativní zpětné vazby. PREFERUJEME.
Další možnosti spolupráce dle dohody stran, po vzájemné konzultaci.
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