Cele mai importante companii de pe piaţa colectării datoriilor au creat
Asociaţia de Management a Creanţelor Comerciale
Bucureşti, 5 noiembrie 2007 – Companiile COFACE România, CREDITREFORM
România şi EOS KSI România au înfiinţat Asociaţia de Management al Creanţelor
Comerciale (AMCC), prima asociaţie profesională pentru companiile din domeniul
colectării datoriilor.
„Era nevoie de înfiinţarea unei astfel de asociaţii care să se ocupe în primul rând
de recunoaşterea acestei profesii în România, şi de a promova regulile de
conduită profesionista pentru companiile ce activează în domeniul colectării de
creanţe”, a declarat Cristian Ionescu, Preşedintele Asociaţiei şi Director General
al Coface România.
Scopul primordial al AMCC este reglementarea profesiei şi stabilirea unui set de
principii etice profesionale ce trebuie respectate de companiile de colectare în
relaţia cu debitorii persoane fizice şi juridice.
Asociaţia a elaborat un Cod de Conduită, la standardele internaţionale din
domeniu, la care vor trebui să adere toate companiile care doresc să devină
membri ai AMCC. Acest cod de conduită promovează transparenţa şi onestitatea
şi cele mai înalte standarde profesionale şi etice în acest domeniu. Codul va fi
actualizat ori de câte ori va fi necesar de către Asociaţie, care va monitoriza
permanent respectarea sa. În situaţia încălcării acestuia, AMCC va adopta
măsurile disciplinare necesare, care pot merge până la excluderea membrului
care nu a respectat cerinţele etice şi profesionale prevăzute.
„Începând de azi, debitorii care consideră că, prin practicile de colectare a
datoriilor, o companie membră AMCC le-a încălcat drepturile prevăzute de
Constituţie sau a folosit tactici de hărţuire pentru recuperarea sumelor datorate,
se vor putea adresa printr-o plângere Asociaţiei,” a explicat Georg Kovács,
Vicepreşedintele AMCC şi Managing Director al EOS KSI România. „Asociaţia va
analiza situaţia şi va putea dispune sancţionarea membrului respectiv şi
repunerea în drepturi a reclamantului”.
Asociaţia îşi doreşte să atragă în calitate de membri cu drepturi depline sau
membri asociaţi toate companiile care au în obiectul de activitate managementul
creanţelor şi care respectă regulile impuse de AMCC, printre care: să fie o
companie cu sediul sau filiala în România, prezentă pe piaţa românească de cel
puţin 6 luni, să adere la Codul de Conduită profesională elaborat de Asociaţie şi
să nu se afle în situaţii de reorganizare judiciară, faliment, dizolvare sau
lichidare.
„Asociaţia are în plan să elaboreze şi un proiect de lege prin care urmăreşte
obţinerea sprijinului Justiţiei pentru activitatea de colectare de creanţe, care este
total nereglementată la acest moment, ceea ce face ca recuperarea unei datorii

să treneze ani buni”, a declarat Mihaela Mititelu, membru în Consiliul de
Administraţie al AMCC, preşedinte al Creditreform România.
AMCC se obligă să protejeze şi să promoveze interesele şi drepturile membrilor
săi, şi să îi reprezinte atât la nivel intern, în faţa autorităţilor administrative şi a
instituţiilor publice, precum şi la nivel internaţional, prin afilierea la organizaţiile
europene şi mondiale de profil sau participarea la lucrările şi întâlnirile asociaţiilor
de profil din lume. În acest sens, AMCC a reuşit, chiar de la înfiinţare, să fie
primită ca membru cu drepturi depline în F.E.N.C.A., Federaţia Europeană a
Asociaţiilor Naţionale de Colectare, forul suprem de reglementare a profesiei la
nivel European. Prin AMCC, România a devenit a 15-a ţară din Europa membră a
F.E.N.C.A.
***
Cei trei membri fondatori, COFACE România, CREDITREFORM România şi EOS
KSI România sunt principalii jucători pe piaţa colectării de creanţe din România,
totalizând peste 80% din piaţă.
Pentru informaţii suplimentare:
www.amcc.ro
office@amcc.ro

