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Thu hồi nợ qua Tòa án
Khởi kiện để thu hồi nợ là phương sách cuối cùng, và thường thì chỉ cần nhắc nhở sẽ khởi kiện cũng đủ 

làm cho khách hàng của bạn phải trả tiền. Tuy nhiên, nếu cách thức thu hồi nợ thông thường của bạn thất 

bại, có nhiều điều cần phải xem xét trước khi bắt đầu quy trình pháp lý.

Tòa án thường sẽ mong bạn cố gắng giải quyết tranh chấp với bên kia trước khi khởi kiện. Điều 
này có nghĩa là phiên tòa chỉ sẽ diễn ra sau khi đã cố gắng tiến đến một thỏa thuận thích hợp.

Chọn Chuyên gia pháp lý
Tìm ra một chuyên gia pháp lý phù hợp có thể là một thử thách và dựa vào những lời khuyên cá 
nhân sẽ là cách tốt nhất để bạn chọn lựa.

Chúng tôi sẽ làm gì
Đội ngũ chuyên viên thu hồi nợ của chúng tôi cung cấp dịch vụ một cửa, từ tư vấn ban đầu cho 
đến khi có phán quyết của tòa án cũng như thi hành án. Chúng tôi đảm trách tất cả các phương 
pháp thi hành án bao gồm từ lệnh tịch biên tài sản đến biện pháp tiến hành thủ tục phá sản 
doanh nghiệp. Đội ngũ chuyên viên chúng tôi cung cấp sự tư vấn thương mại trong từng bước 
của thủ tục tranh tụng.

Mức phí của chúng tôi
Chúng tôi có nhiều gói phí hợp lý cho những công việc lớn và sẽ thảo luận theo từng yêu cầu cá 
nhân. Không thể áp dụng một mức giá cho tất cả các trường hợp vì mỗi trường hợp phải được xử 
lý theo đặc điểm riêng của chúng. 


