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Triple Unit Kft. 

Cégbemutató 
 

 

A Triple Unit magyar nyelven hármas egységet jelent.  

Cégünk a hármas egység filozófiája mögött nem csupán egy mottót, hanem a 

tulajdonosok a pénzügyi szolgáltatások terén megszerzett közel 15 éves 

tapasztalatának és tevékenységének alapelveit fogalmazza meg. Cégünk 

ezen alapelvek mentén kívánja végezni mindennapi tevékenységét, s ezekkel 

összhangban fogja teljesíteni munkáját és megbízásait. 

. 

„Teljes megbízhatóság”, mert társaságunk mindig a Megbízók 

(bankok, pénzintézetek, pénzügyi vállalkozások, stb) igényeihez 

igazodva, a gyorsan változó gazdasági helyzet által diktált változásokat 

flexibilisen alkalmazva minden esetben a legcélravezetőbb és 

leghatékonyabb módszerekkel kezeli a pénzügyi szereplők problémás 

ügyleteit. Cégünk aktív szerepet vállalva a felek közötti problémák konstruktív 

megoldásában magas szinten végzi szolgáltatásait, akár az ügyfelek 

minősítéséről vagy monitoringjáról, akár fizetési kötelezettség megszegése 

miatt szükségessé vált ügykezelésről van szó, továbbá vállaljuk fedezetlen 

követelések kezelését. 

 

A Triple Unit Kft munkatársai korábban legalább 15 éven keresztül 

pénzintézeteknél és követeléskezelő társaságoknál töltöttek be vezető 

tisztségviselő szerepet, valamint végeztek aktív operatív tevékenységet.  

Ezáltal megfelelünk azon szigorú követelménynek, hogy cégünknél a 

szakmában elismert, kiemelkedő kvalitásokkal és gyakorlattal, üzletszerű 

megjelenéssel, kifogástalan kommunikációs- és tárgyalási készséggel, 
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valamint a szükséges engedélyekkel és képzettséggel rendelkező 

szakembergárda tevékenykedjen. 

Nem titkolt szándékunk, hogy a szállítói piacot meghaladó üzleti innovációt és 

a minőségi munkavégzést minden egyes megbízásnál garantálni tudjuk.   

Társaságunk tevékenységét kiemelt függő közvetítő engedéllyel, a MNB 

(PSZÁF) felügyelete alatt végzi. 

 

Szolgáltatásaink biztosítása céljából a Triple Unit Kft. és együttműködő 

partnerei (szállítók, szerelők, szakértők, jogi képviselők, stb) nagy értékű 

felelősségbiztosítással rendelkeznek. 

 

Cégünk az ügyletekkel kapcsolatos teljes dokumentációt az adatvédelmi 

törvénnyel és a titoktartási kötelezettségünkkel összhangban kezeli, 

számítástechnikai rendszerünk a bankbiztonsági követelményeket követi, így 

az információk kezelése biztonságos és a jogszabályoknak megfelel. 

 

. 

„Eredményes együttműködés”, mert Megbízóinkkal a 

kapcsolattartás folyamatos, napi szintű; az ügyek aktuális állásáról 

megállapodásunk alapján vagy akár szükség szerint napi-heti 

rendszerességgel írásbeli részjelentéseket készítünk, de bármikor készséggel 

adunk szóbeli tájékoztatást is. 

A Megbízás lezárásával minden lényegi információra kiterjedő munkajelentést 

írunk, amellyel egy esetleges jogi eljárás sikerét is megalapozza. 

Az eredményes együttműködés egyik kulcsa kollegáink folyamatos képzése, 

valamint munkamódszereink tökéletesítése.  

 

Partneri hálózatunk, folyamatosan képzett szakértői gárdánk és kiterjedt 

kapcsolati rendszerünk (külföldi hatóságok, okmányiroda, ügyvédi képviselet) 

lehetővé teszik, hogy minden Megbízói kérésre könnyen és rugalmasan 
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megoldást találjunk úgy, hogy ügykezelésünk hatékonyságát - kivétel nélkül - 

minden ügyben garantálni tudjuk. 

Mindeközben megkülönböztetett figyelmet fordítunk Megbízóink üzleti 

érdekeire, jó hírnevük megóvására és erősítésére és nem utolsósorban az 

üzleti információk teljes diszkréciójára. 

 

 

„Hatékony megoldás”, mert a megbízásaink teljesítését maximum 24 

órán belül megkezdjük. 

Tevékenységünk nem korlátozódik Magyarország területére, Európában is 

ellátjuk a ránk bízott feladatainkat. 

 

Eredményközpontú szemléletünk miatt – mind a monitoring típusú, mind a 

kintlévőség-kezelési vagy kockázatfelmérés/kockázatcsökkentés-centrikus, 

mind a problémás ügyfélkörrel való kapcsolattartási jellegű - munkáink során 

rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a személyes kapcsolatfelvétel minden 

esetben megtörténjen. Természetesen feladatunknak tekintjük az ügyfelek 

telefonos, illetve postai úton történő fizetési felszólítását is, ideértve a 

monitoring tevékenység kapcsán készített, fényképekkel illusztrált 

környezettanulmányokat is. 

 

Munkánkat külső információs rendszerekre (Céginformáció, Csődfigyelő, stb.) 

támaszkodva végezzük, a kezelés alatt álló ügyfeleket ezek segítségével 

folyamatosan figyeljük.  

 

Partnerhálózatunk lehetővé teszi, hogy a visszavett eszközöket országszerte 

költséghatékonyan, biztonságosan, az értékmegóvás céljából őrzött és 

megfigyelt telephelyeken ideiglenesen – a Megbízó további utasításáig – 

letároljuk.   
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Szolgáltatásaink 

 

 Kintlévőség-kezelés, fedezetlen követelések beszedése 

 Ingatlan finanszírozáshoz kapcsolódó szolgáltatások  

 Ingatlan hasznosítással és fenntartással kapcsolatos tevékenységek 

 Inspekció/Monitoring  

 Helyszíni szemle  

 Eszközök szakszerű szét-, és összeszerelése, szállítása  

 Végrehajtás alá vont eszközök végrehajtás alóli feloldatása 

 Lefoglalt eszközök külföldről történő hazaszállítása  

 Okmányirodai ügyintézés 

 Magánnyomozói szolgáltatások 

 Jogi úton történő követelésérvényesítés szerződött ügyvédi iroda 

közreműködésével 

 Eszköz-visszabirtoklás  

 Fedezetül szolgáló eszközök felkutatása  

 Mediáció  

 Finanszírozási ügyintézés 

 Könyvelés 

 Adó-szaktanácsadás 

 


