
Společnost Fadox s.r.o.  

je založena skupinou odborníků pro potřeby 

řešení pohledávek subjektů  finančního sektoru, 

především leasingových a úvěrových společností.

Do segmentu činností Inkasních agentur vnášíme 

vysoké nasazení, odbornost, invenci.

 

Stojíme společně na pomyslných startovacích 

blocích, a naše i vaše cíle jsou shodné. 

 

Rychlost, kvalita, efektivita. 

S pozdravem

Marika Mánková - jednatel



Základní údaje 

Název firmy: Fadox s.r.o.
Adresa: 196 00, Praha 9, Řepová 679
Registrace: Zápis v OR: MS Praha, odd. C,  

vložka 123340
Rok založení: 2007
Předmět činnosti: inkasní agentura, doprovodné služby
 
Registrována u Úřadu na ochranu osobních údajů  
č. Osvědčení 31198/001 jako subjekt oprávněný 
zpracovávat data klientů

Jednatel: Marika Mánková
Mobil: 00420 773 479 223
Tel.: 00420 272 650 849
Fax.: 00420 226 013 974
e-mail: m.mankova@fadox.cz

Exekutiva: Alexandr Šnytr
Mobil: 00420 773 482 336
e-mail: a.snytr@fadox.cz

www.fadox.cz
fadox@fadox.cz



Naše vize při respektování 
stavu ekonomiky ČR 

• Poskytovat kvalitní služby v reálném čase

• Dosažení co nejvyšší míry inkasa

• Minimalizovat zabavení PL / PÚ

• Držet počet trestních oznámení v sestupném trendu

• Ofenzivní přístup k řešení případů

• Dosažení co nejkratšího času pro zpracování jednotlivých případů

• Analytická činnost pro zadavatele jako výstup pro jeho preventivní 

opatření

• Aplikovat naše praktické zkušenosti ve všech oblastech soudního 

i mimosoudního řešení pohledávek, včetně exekucí, na podmínky 

zadavatele

• Udržet a odborně rozvíjet stabilní a výkonný pracovní tým 

• Zapojení nových technologií do procesu intervencí



Portfolio našich služeb 

• Inkaso

• Zabavení předmětu leasingu / úvěru

• Vypracování trestních oznámení

• Spolupráce s pojišťovnami při řešení PÚ

• Efektivní spolupráce se státními orgány, především PČR

• Síť spolupracovníků po celé ČR

• Statisticko - evidenční přehled ztrátových případů 

• Vypracování splátkových kalendářů s dohledem  

platební kázně

• Ověření bonity klienta před uzavřením smlouvy,  

prověrky klientů

• Transport vozidel, vlastní parkovací plocha

• V případě nutnosti, zahraniční intervence

• Spolupráce s Advokátní kanceláří 

• Fotodokumentace 

• Reporting průběžný a závěrečný

• Detektivní služby

• Řešení odložených případů jinou agenturou

• Agenda Technických průkazů



Proces vymáhání 

Zadavatel

Závěrečná zpráva, 
fakturace

Zpracování
Fadox
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Zabavení

Tr. oznámení



Model inkasa v závislosti              
na časovém intervalu
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Regionální pokrytí -  
síť spolupracovníků

Ústí n. Labem

Jablonec

Plzeň

Pardubice

Olomouc

Ostrava

Praha

Střední Čechý

České Budějovice

Jihlava
Brno

Hradec Králové
Karlovy Vary



Statistická data

zabavení
22%

inkasa 68%



Výpis z OR



Certifikát
bezdlužnosti
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Děkujeme za Vaši 
pozornost a těšíme se  
na možnou spolupráci. 

S pozdravem  

tým společnosti

 

Naši klienti




