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Kolejny już raz macie Państwo moż-
liwość zapoznać się na naszych 
łamach z plebiscytem Najlepszy 

Partner w Biznesie. Tradycyjnie już w nu-
merze wrześniowym prezentujemy nomi-
nowanych, a równocześnie wyróżnionych 
kandydatów do tytułu. Dlaczego właśnie 
te firmy znalazły się w tym zaszczytnym 
gronie? Przede wszystkim reprezentują 
otwartą, pro-kliencką postawę – bacznie 

obserwują zmieniający się rynek, widzą, 
jakie potrzeby pojawiają się u ich klientów, 
przewidują ich ruchy i decyzje i wychodzą 
im naprzeciw. Dzięki temu są w stanie 
przygotować ofertę, która nie tylko odpo-
wiada na szybko zmieniające się potrzeby, 
ale też podpowiedzieć klientom, co może 
przynieść biznesowa przyszłość i pomóc 
im wyprzedzić o krok, ale jakże istotny, 
konkurencję. Najlepszy Partner w Biznesie 

to ktoś, kto podąża za nami ramię w ramię, 
wspiera, motywuje, stymuluje do dzia-
łania. To nie tylko dostawca narzędzi, ich 
twórca, to ktoś, kto nasz biznes traktuje 
jak swój własny i wspiera nas na każdym 
etapie rozwoju naszego przedsięwzięcia. 
Takie właśnie przedsiębiorstwa znalazły 
się na naszej liście. Wyróżniające się tym 
rzadkim, a niezbędnym do rozwoju go-
spodarki spojrzeniem.     
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WINDYKACJA

BEST

BEST jest jednym z największych podmiotów działających 
w branży windykacyjnej w Polsce. Spółka jest podmiotem 

dominującym Grupy BEST, która aktywnie inwestuje w port-
fele wierzytelności nieregularnych. Spółka została utworzona 
w 1994 r. pod nazwą BEST Przedsiębiorstwo Handlowe. 
i zajmowała się sprzedażą ratalną oraz dystrybucją produktów 
kredytowych. W 2002 r. przeszła reorganizację operacyjną 
i finansową, zakończyła działalność w zakresie pośrednictwa 
kredytowego, a skoncentrowała się na działalności windy-
kacyjnej i zarządzaniu portfelami wierzytelności. W 2005 r. 

BEST powołała jeden z pierwszych funduszy sekurytyzacyj-
nych na rynku, BEST I NSFIZ, a w 2007 r. spółkę-córkę do 
zarządzania funduszami inwestycyjnymi - BEST TFI.  
W 2010 r. BEST otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finan-
sowego na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami 
funduszy sekurytyzacyjnych (jako pierwszy podmiot na pol-
skim rynku). BEST, jako członek i współzałożyciel Konferencji 
Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator 
Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych, aktywnie wpływa na 
rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH „VINDEXUS” 

Firma została założona w 1995 roku i od początku związana 
jest z polskim rynkiem wierzytelności. Kilkunastoletnia 

działalność pozwoliła jej na zdobycie bogatego doświadczenia 
oraz na wypracowanie odpowiednich zasad działania. Mimo 
rosnącej konkurencji, utrzymujemy silną pozycję na rynku 
oraz osiągamy dobre wyniki finansowe. Działalność spółki 
opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności 
i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji 
na zlecenie. Do swojej działalności firma podchodzi inno-

wacyjnie, adaptując najnowsze rozwiązania prawne i orga-
nizacyjne. Jej głównym celem jest podnoszenie standardów 
świadczonych usług. Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” 
gwarantuje swoim dłużnikom przejrzystość i rzetelność po-
dejmowanych działań. Giełda Praw Majątkowych „Vindexus" 
oferuje kompleksowe usługi, na które składają się zarówno 
zlecenia stałe jak i jednorazowe. Przedstawiciele firmy postę-
pują według określonych procedur, które pozwalają im egze-
kwować należności szybko i efektywnie. 

KREDYT INKASO

Kredyt Inkaso od lat należy do ścisłej czołówki firm zarzą-
dzających wierzytelnościami. Tę pozycję wypracował 

i utrzymuje zdecydowanym profesjonalizmem połączonym 
z fachowym doradztwem. To dzięki tym elementom Grupa 
Kapitałowa Kredyt Inkaso skutecznie działa dziś w 4 krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej. Swoim partnerom bizne-
sowym firma oferuje kompleksową obsługę zarządzania 
wierzytelnościami; od monitoringu płatności, przez win-
dykację polubowną, aż po procesy sądowo-egzekucyjne. 
Osoby zadłużone znajdą u nas zrozumienie dla ich sytuacji 

oraz fachową pomoc doradców finansowych Kredyt Inka-
so. Od 2007 roku spółka jest obecna na Giełdzie Papierów 
Wartościowych. Jest jednym z nielicznych podmiotów ma-
jących kompetencje w likwidacji portfeli zabezpieczonych 
hipotecznie. Specjalizuje się w portfelach wierzytelności 
o skali 500 tys. – 600 mln zł. Partnerom zapewnia pełną ob-
sługę procesu inwestycyjnego – zaczynając od wyszukania 
i wyceny portfela, przez opiniowanie nabycia, a kończąc na 
likwidacji portfela wraz z ewentualnym odkupieniem go po 
określonym czasie obsługi.


