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Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân thu hồi nợ 
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Tín dụng ngân hàng là một trong những hoạt động mang lại lợi nhuận cao, chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu thu

nhập của ngân hàng, nhưng đồng thời cũng là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vấn đề nợ quá hạn và nợ xấu luôn là mối

lo đối với tất cả cán bộ làm công tác tín dụng cũng như các nhà lãnh đạo ngân hàng, bởi vì việc thẩm định giải quyết

một món vay đã khó, việc thu hồi đầy đủ gốc lẫn lãi là công việc còn khó khăn hơn! Thông thường các khách hàng đều

vay trả sòng phẳng, uy tín. Tuy nhiên cũng không ít khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ, làm phát sinh nợ quá hạn

thậm chí trở thành nợ tồn đọng nên việc phải có biện pháp xử lý để lành mạnh hoá các hoạt động tín dụng là việc làm

rất cần thiết.

Ngoài ra, trong các giao dịch dân sự, tỷ lệ các giao dịch liên quan đến vay và trả nợ trong cộng đồng dân cư cũng chiếm

một tỷ lệ rất lớn. Đó là các khoản vay giữa cá nhân với nhau, các khoản tiền hàng chậm thanh toán giữa các doanh

nghiệp, các nghĩa vụ khác về tài chính bị kéo dài, dây dưa giữa cá nhân với cá nhân hoặc cá nhân với doanh nghiệp

(hay ngược lại)…

Mặc dù nhu cầu rất lớn nhưng những dịch vụ hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp hoặc các tổ chức tín dụng trong việc thu

hồi nợ chưa nhiều, những dịch vụ đã có thì chưa hiệu quả hoặc còn có những nội dung chưa đáp ứng được yêu cầu của

khách hàng.

Với đội ngũ Luật sư có hiểu biết tường tận về hoạt động ngân hàng, với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh

vực thu hồi nợ tồn đọng cho các Ngân hàng thương mại, cho các doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu cũng như sự tín

nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng, trong những năm qua, Công ty Luật Bảo Ngọc đã thu được nhiều thành công

trong hoạt động thu hồi nợ tồn đọng.

Kính mời các Ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu thu hồi nợ xin liên hệ trực tiếp với Công

ty Luật Bảo Ngọc (hoặc gửi Email đến luatbaongoc@baongoc.vn) để được tư vấn và hỗ trợ.
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