Collectia A/S
PTO har siden 2012 haft et partnerskab med Danmarks største inkassovirksomhed, Collectia A/S.
Collectia samarbejder med over 400 tandlæger og specialklinikker og har derfor stor erfaring med inddrivelse af
klinikejers tilgodehavende.
Collectia tilbyder håndtering af alle typer ydelser i forbindelse med debitoradministration, såsom:
•
•
•
•
•
•
•

Udsendelse af fakturaer
Rykkerservice
Inkassoservice
Administration af betalingsaftaler
Kreditopslag
Retslig behandling
Overvågning af kunder

Collectia har stor respekt for, at der kan være tale om en god kunde, på trods af et udestående.
Det er derfor vigtigt, at vi i vores kommunikation sikrer, at dine kunder har et godt indtryk af dig.
Inkassosager er forskellige, og det er kunder også. Derfor sætter vi altid dine kunder i centrum for at
sammensætte det dynamiske forløb, der skal sikre en respektfuld, men effektiv inddrivelse.
Vi har fokus på at tilbyde netop den betalingsløsning, som dine kunder kender til og er tryg ved at benytte.
Fordele for PTO’s medlemmer med en CollectiaPlus-løsning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De første 2 år for 1 års pris (normalpris kr. 2.748,- kr. pr. år)
Hele hovedstolen og egne pålagte gebyr retur
Unikke priser på kreditopslag
Fast medarbejderteam med garanteret svar inden for 2 hverdage
Oprettelse af ubegrænset antal sager
Personligt opkald til dine kunder
Registrering i betalingsregister uden omkostninger
Kundeweb og app, som kan benyttes døgnet rundt
Unik inkassoscore, der måler dine kunder hver dag

Her kan du læse mere om de løsninger, vi tilbyder – eller ring til salgs- og marketingkoordinator Nina Andersen på
77 30 14 80 for en uforpligtende samtale eller møde.
Lidt om Collectia:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ejet af kapitalfonden Findos Investor
Ca. 100 medarbejdere (ca. 140 sammen med vores advokatsamarbejdspartner)
Over 9.000 kunder med 400.000 sager under administration
AAA & ISO 9001:2008 certificeret
Brancheopdelte specialistafdelinger
Strategisk partner med RKI (Experian)
Advokatfirma. der arbejder eksklusivt for Collectia
Medlem af brancheorganisationerne Dansk Inkasso Brancheforening

Collectia er en kombineret inkasso- og IT-virksomhed med over 21 års erfaring og speciale i inddrivelse. Dette
afspejles i arbejdet med digitale betalingsløsninger, big data og kunstig intelligens, som er med til at udføre
situationsbestemte inddrivelsesforløb, effektivisere og sætte fart i inddrivelsen af ubetalte regninger.
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