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O
stat nie zmia ny sta wek
opłat są do wych, wy dłu że -
nie cza su pro ce sów są do -

wych (z róż nych przy czyn) po wo -
du ją, że w dal szym cią gu pro ces
ob słu gi re gre sów ubez pie cze nio -
wych jest ku lą u no gi wie lu ubez -
pie czy cie li. W tym jak że nie -
wdzięcz nym i kosz tow nym pro -
ce sie ob słu gi re gre sów wi dać
na szczę ście no we moż li wo ści
nie tyl ko zwięk sze nia wpły -
wów fi nan so wych z re gre sów
o 15–19%, ale też znacz ne przy -
śpie sze nie tych wpły wów. 

Na ta ki suk ces skła da się wie -
le czyn ni ków, my okre śli my pięć
naj waż niej szych, któ re wy pra co -
wa li śmy we współ pra cy z na szy -
mi klien ta mi – fir ma mi ubez pie -
cze nio wy mi. 

Spraw ność za rzą dza nia 

in for ma cją

Klu czo wą spra wą we współ -
pra cy po mię dzy fir mą win dy ka -
cyj ną czy kan ce la rią praw ną
a ubez pie czy cie lem jest spraw na
wy mia na in for ma cji, czę sto
w po sta ci ob szer nej do ku men ta -
cji. War to za dbać, aby tzw. ser wi -
ser pro ce sów miał peł ny do stęp
do akt spra wy od sa me go po cząt -
ku jej pro wa dze nia, z uwa gi
na ilość in for ma cji, ja kie mo że
on po zy skać i na tej pod sta wie
za kwa li fi ko wać wie rzy tel ność,
we dług swo jej wie dzy do dal sze -
go pro ce su. 

Ina czej ob słu gu je się spra wę
re gre so wą spraw cy wy pad ku dro -
go we go, gdzie dys po nu je my peł -
ną wie dzą, a ina czej spraw cy wy -
pad ku lub in ne go zda rze nia,
w któ rym oko licz no ści nie są
do koń ca ta kie oczy wi ste. Do bry
grunt to ze bra nie wła ści wej wie -
dzy, jesz cze przed kon tak tem
z dłuż ni kiem.

Za rzą dza nie port fe lem 

wie rzy tel no ści re gre so wych

Spra wy re gre so we tra fia ją ce
z za sa dy po 60–90 dniach od po -
wsta nia rosz cze nia do ze wnętrz -
ne go ser wi se ra nie po win ny być
ob słu gi wa ne na za sa dzie „kla -
sycz nej ob słu gi kan ce la ryj nej”.
Dla przy kła du, ob licz my, ile
kosz tu je ob słu ga spra wy z re gre -
su nie ty po we go (nie wła ści we go)
wo bec spraw cy wy pad ku dro go -
we go w wy so ko ści 500 000 zł
skie ro wa na do są du, a na stęp nie
do ko mor ni ka. 

Czyn no ści, ja kie wy ko na ser -
wi ser w tej spra wie, to: pró ba
kon tak tu z dłuż ni kiem, wy sła nie
we zwa nia do za pła ty, na pi sa nie
po zwu, prze pro wa dze nie pro ce -
su, a na stęp nie po uzy ska niu ty -
tu łu wy ko naw cze go skie ro wa nie
spra wy do eg ze ku cji. Sku tecz -
ność od zy sku mo że oscy lo wać

na po zio mie 7–9%... a kosz ty, ja -
kie po nie sie ubez pie czy ciel tyl ko
z ty tu łu sa mych opłat są do wych,
to 25 000 zł plus wy na gro dze nie
kosz tów ob słu gi kan ce la rii.

Ta ki pro ces nie ma obec nie
żad ne go sen su, a na pew no ta kie
za rzą dza nie port fe lem nie jest
uza sad nio ne biz ne so wo. Fir ma
ze wnętrz na spe cja li zu ją ca się
w re gre sach po win na od po wia dać
za za rzą dza nie port fe lem re gre so -
wym, a więc przed roz po czę ciem
pro ce su win dy ka cji oce nić spra wę
pod ką tem opła cal no ści. 

Ana li zu jąc wcze śniej spra wę,
moż na wstęp nie oce nić od zysk
na spra wie oraz za li czyć da ną
wie rzy tel ność do od po wied niej
ka te go rii, np.: pod ką tem win dy -
ka cji te re no wej (wraz z wy wia -
dem śro do wi sko wym), wy wia du
bia łe go, po wódz twa w spra wie
na kwo tę czę ścio wą (ogra ni cze -
nie kosz tów pro ce su), umo rze nia
wie rzy tel no ści re gre so wych (np.:
w spra wach zu peł nie nie ro ku ją -
cych spła ty) lub po stę po wa nia
ugo do we go, dłu go ter mi no we go. 

Open So ur ce In tel li gen ce, 

czy li bia ły wy wiad 

w służ bie skip tra cin gu

Osza co wa nie moż li wo ści fi -
nan so wych dłuż ni ka re gre so we -
go nie by ło by moż li we bez pro fe -
sjo nal nej ana li zy da nych po zy -
ska nych na eta pie li kwi da cji
szko dy. Nie licz ne fir my win dy -
ka cyj ne w Pol sce wy ko rzy stu ją
oprócz ana li zy bench mar ko wej
tak że na rzę dzia do bia łe go wy -
wia du, któ re umoż li wia ją od na le -

zie nie da nych kon tak to wych
do dłuż ni ka. 

Umie jęt ne i – co waż ne – czę -
ścio wo zauto ma ty zo wa ne wy ko -
rzy sta nie na rzę dzi OSINT
(Open So ur ce In tel li gen ce) po -
zwa la na od na le zie nie kon tak tu
z dłuż ni kiem i „wy ce nę” je go
moż li wo ści fi nan so wych. Ta ka
wie dza zde cy do wa nie ogra ni cza

kosz ty po stę po wa nia, po zwa la
do sto so wać wa run ki spła ty ra tal -
nej oraz cza sem od stą pić
od kosz to chłon nych po stę po wań
są do wych, po któ rych i tak nie
uda się od zy skać ca ło ści na leż -
no ści. 

Edu ka cja dłuż ni ka re gre so we go

– ścież ka kon se kwen cji

Wy mie nio ne po wy żej roz wią -
za nia po zwa la ją nam zdo być
wie dzę na te mat dłuż ni ka, je go
moż li wo ści fi nan so wych i od na -
leźć z nim kon takt. Spra wa,

gdzie ma my peł ne da ne zgod nie
z eko no mią za rzą dza nia port fe -
lem, jest już du żo bar dziej cen na
niż na po cząt ku pro ce su, za nim
tra fi ła do pro fe sjo nal nej fir my
win dy ka cyj nej od re gre sów ubez -
pie cze nio wych. 

To czę ścio wy suk ces, któ ry
do peł ni się w mo men cie na wet
spła ty wie rzy tel no ści. Dys po nu -
jąc da ny mi, kon tak tu je my się
z dłuż ni kiem i w tym klu czo wym
mo men cie nie mo że my po peł nić
błę du. Naj czę ściej dłuż nik otrzy -
mu je zwy kłe we zwa nie do za pła -
ty, a prze cież prze cięt ny dłuż nik

nie do koń ca ro zu mie swo je po -
ło że nie w sy tu acji, kie dy nie zna
pod sta wy praw nej re gre su i te go,
ja kie ma moż li wo ści (oprócz
spła ce nia ca ło ści zo bo wią za nia
w cią gu sied miu dni, co czę sto
by wa nie moż li we). 

Z na szych ba dań wy ni ka, że
ok. 95% we zwań do za pła ty za -
wie ra tre ści nie zro zu mia łe,

a prze cież dłuż nik re gre so wy nie
tyl ko po wi nien wie dzieć, jak
„dzia ła” re gres, ale rów nież mieć
świa do mość, że za wsze mo że ne -
go cjo wać wa run ki po ro zu mie -
nia, oraz co się sta nie, je śli zi -
gno ru je we zwa nie do za pła ty. 

Błę dem jest też wy sy ła nie
dłuż ni ko wi ko lej nych we zwań
do za pła ty i wy zna cza nie np. te -
go sa me go, ko lej ne go ter mi nu
sied miu dni na spła tę ca ło ści zo -
bo wią za nia. Po ka zu je to tyl ko
na szą ja ko wie rzy cie la lub peł no -
moc ni ka wie rzy cie la nie kon se -
kwen cję. 

War to po słu gi wać się w we -
zwa niu do za pła ty har mo no gra -
mem czyn no ści, któ re po dej mu je -
my w ce lu od zy ska nia na leż no ści. 

Gieł da wie rzy tel no ści 

ja ko wy jąt ko wo sku tecz ne 

na rzę dzie na eta pie 

przed są do wym 
Oczy wi ście po ka za nie ścież ki

kon se kwen cji dłuż ni ko wi jesz cze
przed skie ro wa niem spra wy
na dro gę są do wą nie jest pro ste,
ale moż li we. Ta ki sce na riusz że -
la znej kon se kwen cji umoż li wia

np. wy ko rzy sta nie w pro ce sie
przed są do wym ta kie go na rzę -
dzia jak tzw. gieł da dłu gów. 

Gieł dy wie rzy tel no ści umoż li -
wia ją pu bli ka cję da nych dłuż ni -
ka (czę sto peł nych da nych ad re -
so wych) w ce lu sprze da ży wie -
rzy tel no ści. Oczy wi ście ce lem
głów nym jest sprze daż, ale pu bli -
ko wa nie da nych wi docz nych np.

w Go ogle sa mo w so bie moc no
od dzia łu je na dłuż ni ka. Co naj -
waż niej sze, ta ki wpis uświa da -
mia dłuż ni ko wi, że na stęp ny
krok, a więc po stę po wa nie są do -
we też zo sta nie sfi na li zo wa ne
przez wie rzy cie la w wy zna czo -
nym ter mi nie okre ślo nym wcze -
śniej w we zwa niu do za pła ty. 

O zgod no ści pu bli ka cji da -
nych dłuż ni ków z RODO Urząd
Ochro ny Da nych Oso bo wych
wy po wie dział się m.in. w 2019 r.
i pu bli ka cja da nych pod tym ką -
tem jest zgod na z obo wią zu ją cy -
mi prze pi sa mi. 

Waż ne, aby gieł da by ła ob słu -
gi wa na przez fir mę prze strze ga -
ją cą pro ce dur i wy tycz nych po -
świę co nych te mu na rzę dziu.
Istot ne jest też to, że nie war to
współ pra co wać z pierw szą lep -
szą gieł dą, a naj le piej z ta ką, któ -
ra jest naj bar dziej wi docz na
w wy szu ki war kach (wa ru nek
klu czo wy) i ob słu gu je już rosz -
cze nia re gre so we. Kom pe ten cje
ta kie są waż ne ze wzglę du
na spe cy fi kę wie rzy tel no ści i ob -
słu gę ta kich spraw w mo men cie
sprze ci wów dłuż ni ków, np. co
do pu bli ka cji da nych czy chę ci
spła ty zo bo wią zań po pu bli ka cji
da nych.

Współ pra ca ubez pie czy cie la
z fir mą win dy ka cyj ną spe cja li zu -
ją cą się w re gre sach, dys po nu ją cą
moż li wo ścią wy ce ny port fe la re -
gre so we go we dług za sad opła cal -
no ści pro ce su, po zy ska niem da -
nych z bia łe go wy wia du oraz wy -
so ko po zy cjo no wa ną w wy szu ki -
war kach in ter ne to wych gieł dą jest
bar dzo opła cal ną de cy zją i po pra -
wia sku tecz ność pro ce su o kil ka -
na ście pro cent.

Ob słu ga te go ro dza ju spraw
„nie wy wo łu je gę siej skór ki” w za -
rzą dach ubez pie czy cie li (ze wzglę -
du na kosz ty), ale jest szan są
na od zy ska nie kon kret nych środ -
ków od dłuż ni ków re gre so wych. 

W po zo sta łych przy pad kach
fir ma po ma ga w pod ję ciu de cy -
zji o za mknię ciu nie ro ku ją cych
spraw lub za war ciu dłu go okre so -
wych po ro zu mień ra tal nych. 

Ma te usz Ja kó biak 
czło nek za rzą du 

w Vin di cat sp. z o.o.

ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI W UBEZPIECZENIACH

Skuteczna obsługa regresów – czy to możliwe?
Mądre zarządzanie portfelem regresowym, z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi 

i nowoczesnych metod pozyskania danych, wyceny wierzytelności i odzyskania należności, 

skutkuje kilkunastoprocentowym wzrostem skuteczności – tylko jak to zrobić?

Vin di cat to in no wa cyj ny
le gal tech re ali zu ją cy usłu gi
od zy ski wa nia na leż no ści.
Jest rów nież pio nie rem
w two rze niu roz wią zań in -
for ma tycz nych, umoż li wia -
ją cych sa mo dziel ne od zy -
ski wa nie dłu gów przez
wie rzy cie li. VCAT.pl to in -
ter ne to wa plat for ma sku -
tecz nej win dy ka cji.

Z naszych badań wynika, że ok. 95% wezwań
do zapłaty zawiera treści niezrozumiałe, 
a przecież dłużnik regresowy nie tylko powinien
wiedzieć, jak „działa” regres, ale również mieć
świadomość, że zawsze może negocjować
warunki porozumienia, oraz co się stanie, 
jeśli zignoruje wezwanie do zapłaty. 

Jak skutecznie obsługiwać regresy


