
NỢ doanh nghiệp. 

Nỗi lo của tất cả các doanh nghiệp. 

Giải pháp phòng ngừa, hạn chế 

và thu hồi hiệu quả ? 
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Khoản nợ, muốn ta nhìn chúng một cách tổng thể 

 Mục đích giao dịch. 

 Đối tác giao dịch. 

 Chuẩn mực thực hiện giao dịch. 

 Dấu hiệu chỉ điểm nợ phát sinh. 

 Phương thức xử lý bất đồng khi đang thực hiện giao dịch. 

 Quan điểm, chủ trương xử lý nợ khi mới phát sinh. 

 Sự nhất quán, quyết liệt, triệt để khi xử lý nợ. 

 Khả năng ứng biến khi đàm phán hay tham gia tố tụng. 

 Sử dụng nhân sự trong việc xử lý nợ. 

 Quy trình quản lý và xử lý chuyên nghiệp. 

 Kinh nghiệm, bài học rút ra và áp dụng trong phòng ngừa nợ. 

 
 

 

| Chuyên gia cao cấp lĩnh vực xử lý nợ doanh nghiệp 



Dịch vụ thu nợ doanh nghiệp chuyên nghiệp, hợp pháp ? 

Nguyên tắc và cam kết dịch vụ xử lý nợ chuyên nghiệp 

 Không dùng vũ lực, cưỡng đoạt; 

 Không sử dụng hành vi lừa đảo, lạm dụng quyền lực; 

 Không sử dụng các hành vi vô lương tâm, thiếu đạo đức; 

 Không ảnh hưởng uy tín, danh dự chủ nợ; 

 Hoàn toàn hợp pháp và chuyên nghiệp. 

 Phạm vi hoạt động/dịch vụ cung cấp rộng, bao gồm (không giới hạn) các hoạt động luật 

sư     tham gia tiền tố tụng, tố tụng đại diện/bào chữa/ bảo vệ và thi hành án (đối chiếu 

công nợ, hoàn công, nghiệm thu, bàn giao, thanh toán). 

 Nhân sự - luật sư - giầu kinh nghiệm, đại diện/chi nhánh rộng khắp trên toàn lãnh thổ 

Việt Nam.  

 Phí cơ bản được xác định trên tỷ lệ phần phần trăm (%) số tiền thu hồi được. 

 Đào tạo, hỗ trợ trực tiếp cho nhân sự của khách kỹ năng quản lý và xử lý nợ. 

 Miễn giảm học phí online Kỹ năng thu nợ doanh nghiệp tại www.Kyna.vn. 

Những loại Nợ nào có thể được tiếp nhận xử lý 

 Nợ phát sinh từ giao dịch mua bán/cung cấp HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ giữa các tổ chức, 

cá nhân trong nước và quốc tế. 

 Nợ phát sinh từ giao dịch mua bán TÀI SẢN giữa các tổ chức, cá nhân; 

 Nợ phát sinh từ hoạt động thuê, vay, mượn tiền, tài sản (bao gồm tín dụng, ngân hàng); 

 Nghĩa vụ bồi thường, phạt vi phạm trong/ngoài hợp đồng/thoả thuận. Nghĩa vụ theo bản 

án hình sự, lao động, dân sự, kinh doanh thương mại... 

 Nợ phát sinh từ các quan hệ dân sự, kinh doanh thương mại khác. 

 

LUẬT SƯ ĐÔNG NAM Á | SEALAW là một trong những hãng luật tiên phong tại Việt Nam 

trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý chất lượng cao, chuyên nghiệp. Đồng thời là thành 

viên của SEALAW GROUP, SEALAW PARTNERSHIP tại Milan, THE LEGAL NETWORK 

"IUS&TAX“, EUROVIETNAM AGENCY và GESTIMPRESA GROUP. 

Với kinh nghiệm gần 20 năm, tiếp nhận giải quyết trên 18,000 vụ/việc của hơn 40 luật sư, 20 

luật gia, cùng địa bàn hoạt động rộng khắp cả nước chắc chắn sẽ đem lại sẽ hài lòng cho mọi 

khách hàng.  

Hầu hết các khách hàng được SEALAW cung cấp dịch vụ đều cảm thấy hài lòng về chất 

lượng dịch vụ, ví như: Vietcombank, HD Saison, MD bank, PG bank, VPBank, BAC A Bank, 

Mobifone, VNPT, PANASONIC, LILAMA, SÔNG ĐÀ, ThyssenKrupp, TCL, ALKANA Viet 

Nam, TISCO, VIGLACERA..  

(Xem thêm thông tin tại website: www.luatsudongnama.com or www.dichvuthuno.com)  
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