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Δεν είναι τυχαίο ότι ένα 

μεγάλο μέρος των ανθρώ-

πων μας βρίσκεται στην 

εταιρεία για πολλά χρόνια.

Αξιοπιστία και συνέπεια 

έχουν κάνει την Κύκλος μια 

οικογένεια. Γιατί σημασία 

δεν έχει μόνο το ταξίδι, αλλά 

και ο προορισμός.Αλέξανδρος

Μαντζουράνης

Operations, Senior Analyst

Στην Κύκλος εργάζομαι 14 

χρόνια. Σε αυτά τα χρόνια 

πολλές αλλαγές και εξελίξεις, 

σε επαγγελματικό αλλά και σε 

προσωπικό επίπεδο. Παρά τις 

δυσκολίες των τελευταίων 

χρόνων, η εταιρεία με προσπά-

θεια, κατάφερε να ανταπεξέλθει 

και να μείνει στους καλύτερους 

του χώρου χωρίς να χάσει το 

ανθρώπινο πρόσωπό της.

Η Κύκλος μια εταιρεία με 

περισσότερα από 25 χρόνια 

εμπειρίας στον χώρο. Είμαι 

χαρούμενη που εδώ και 20 

χρόνια αποτελώ μέρος της 

ιστορίας της.

Με οδηγό την ICAP εύχομαι 

να συνεχίσουμε να είμαστε 

πρωτοπόροι και ηγέτες στον 

χώρο μας.

Δηλώσεις Στελεχών
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Εταιρεία Ενηµέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσµες Απαιτήσεις

Μαρία Κεχαγιά

Manager B2C

Δώρα Λουμιώτη

Manager B2B

Το 1996, τα ιδρυτικά στελέχη της ΚΥΚΛΟΣ, άνοιξαν το 
δρόµο για τη διαχείριση απαιτήσεων στην Ελληνική αγορά 
ιδρύοντας την Κύκλος Ανώνυµη Εταιρεία Είσπραξης Επιχειρη-
µατικών Απαιτήσεων, µε διακριτικό τίτλο «Cycle Credit S.A.».
Η µακρόχρονη ιστορία της ΚΥΚΛΟΣ είναι άµεσα συνδεµένη 
µε το άνοιγµα της καταναλωτικής πίστης στην Ελλάδα (1994) 
και την ανάπτυξη που ακολούθησε. Η ΚΥΚΛΟΣ, όλα αυτά τα 
χρόνια, έχει συνεργαστεί µε το σύνολο των Τραπεζών που 
δραστηριοποιούνται ή δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα, 
έχοντας διαχειριστεί µε επιτυχία, εχεµύθεια και διακριτικότητα, 
χιλιάδες χαρτοφυλάκια και εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. 
Στην ανάπτυξη της ΚΥΚΛΟΣ, καθοριστικό ρόλο είχαν και 
έχουν: 

1. Η πολυετής πείρα των Μετόχων στον χώρο των 
πιστώσεων των αυτοκινήτων και της διαχείρισης αυτών 

2. Το καταρτισµένο Ανθρώπινο Δυναµικό 
3. Η χρήση προηγµένης τεχνολογίας 

(διαθέτει ISO 9001:2015)
4. Η Φιλοσοφία της Εταιρείας.

Σήµερα η ΚΥΚΛΟΣ

l Έχει συνεργαστεί και συνεργάζεται µε τις µεγαλύτερες 
Τράπεζες, Χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, servicers 
και Εταιρείες τηλεπικοινωνιών.

l είναι πρωταγωνίστρια στον κλάδο B2B και B2C 
Διαχείρισης Απαιτήσεων στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη, 
έχοντας διαχειριστεί πάνω από 19 εκατ. υποθέσεις που 
προέρχονται από 10 εκατ. οφειλέτες.

l έχει αναπτύξει πάνω από 350 συνεργασίες  µε 
επιχειρήσεις από όλους σχεδόν τους κλάδους της 
οικονοµίας, όπως Βιοµηχανικός τοµέας, Εµπορικός, 
Ιατρικές Υπηρεσίες, Εκδόσεις, Ασφάλειες, Ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις, Πολυκαταστήµατα, Εταιρείες Παραγωγής.

Υπηρεσίες της ΚΥΚΛΟΣ

Διαχείριση B2C Απαιτήσεων: Η ΚΥΚΛΟΣ αναλαµβάνει την  
Ενηµέρωση των Πελατών (Ιδιωτών και Επιχειρήσεων) για τις 
ληξιπρόθεσµες ή επισφαλείς οφειλές τους, καθώς και τη 
Διαπραγµάτευση του χρόνου και τρόπου αποπληρωµής των 
οφειλών. Οι εν λόγω υπηρεσίες προσφέρονται σε όλες τις 
περιπτώσεις µε απαράβατο γνώµονα τη διατήρηση των 
κανόνων Διαχείρισης, βάσει της Εµπορικής και Πιστωτικής  
Πολιτικής του πελάτη µας. 

Διαχείριση B2B Απαιτήσεων: Η Διεύθυνση για τις 
Επιχειρηµατικές (Β2Β) Απαιτήσεις  έχει δηµιουργηθεί από την 
ΚΥΚΛΟΣ, µε σκοπό να διαχειρίζεται αποκλειστικά περιπτώ-
σεις οφειλών από εταιρικούς πελάτες οποιασδήποτε νοµικής 
µορφής. 



Επέκταση της ΚΥΚΛΟΣ  στη Ρουµανία µε 
την επωνυµία «Cycle European S.R.L» 

Επέκταση της ΚΥΚΛΟΣ  στη Σερβία, µε την 
επωνυµία «Cycle Credit Beograd D.Ο.Ο.»

Εξαγορά της ΚΥΚΛΟΣ από την ICAP Group 

Ίδρυση της ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε µε διακριτικό 
τίτλο «Cycle Credit S.A.»
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Τα τελευταία χρόνια, καταφέραµε να ανταποκριθούµε στις 
αυξηµένες ανάγκες των πελατών µας και να τους προσφέρουµε 
ποιοτικές και αποδοτικές  λύσεις, µε αποτέλεσµα να αναγνωρι-
ζόµαστε ως συνεργάτης που  χαρακτηρίζεται από ευελιξία, 
επαγγελµατισµό και αποτελεσµατικότητα. Με τη συνεχή µας 
βελτίωση, δείξαµε αφοσίωση και δέσµευση για να παρέχουµε    
το υψηλότερο επίπεδο άνεσης και εγγυηµένης επιτυχίας στους 
πελάτες µας. Σήµερα, συνεχίζουµε να χρησιµοποιούµε τις 
εξειδικευµένες  γνώσεις και την εµπειρία µας  προκειµένου να 
ανεβάσουµε την ποιότητα των υπηρεσιών µας σε ακόµα 
υψηλότερο επίπεδο. Είναι µεγάλη µου χαρά και πρόκληση, τα 
τελευταία 14 χρόνια, να είµαι µέλος µιας τόσο επαγγελµατικής    
και εµπνευσµένης οµάδας.

Andjela Sladic Nikolic

Collection Manager 
CYCLE Credit Serbia

 
member of ICAP group of companies

years

25 χρόνια συνεχόµενης και δυναµικής 
παρουσίας . Με οδηγό τον επαγγελµατι-
σµό, την εµπειρία και τα στελέχη µας 
συνεχίζουµε. Με ναυαρχίδα τον όµιλο της 
ICAP µπορέσαµε να ανταπεξέλθουµε ακόµα 
και σε πρωτόγνωρες συνθήκες (covid19).

Προσαρµοστήκαµε άµεσα στις απαιτήσεις 
της νέας εποχής και τεχνολογικά ήµασταν 
έτοιµοι να αντιµετωπίσουµε οποιαδήποτε 
νέα συγκυρία.

Το 2020 η στρατηγική διαχείρισης όλων 
των servicers ήταν η εξοµάλυνση των επι-
πτώσεων των συνεχόµενων lockdowns µε 
ρυθµίσεις προσαρµοσµένες στις δυνατό-
τητες των οφειλετών και εµείς για ακόµα µία 
φορά ήµασταν εκεί για να προσφέρουµε τις 
υπηρεσίες µας.

Το 2021 είναι µια χρονιά ακόµα επηρεα-
σµένη από τα γεγονότα του προηγούµενου 
έτους. Και πάλι είµαστε εδώ για να προσφέ-
ρουµε στους πελάτες ποιοτικές υπηρεσίες.

Στην Κύκλος επενδύουµε στον άνθρωπο, 
επενδύουµε στην τεχνολογική ανάπτυξη, 
επενδύουµε στην ποιότητα των παρεχόµε-
νων υπηρεσιών.  Με συνεχή εκπαίδευση 
του προσωπικού, σεβόµενοι πάντα την 
προσωπικότητα του κάθε οφειλέτη είµαστε 
εδώ για να εξυπηρετήσουµε.


