01.10.2021 - 06.01.2022
STATISTICI AIR CLAIM

RAPORT

de
activitate
AIR CLAIM S.A.

01.10.2021 - 06.01.2022
TOTAL CERERI PRIMITE

10.824

Este important de menționat că nu toate aceste cereri sunt
complete și/sau eligibile pentru compensare. Acestea pot fi
cereri incomplete (unde contactăm clientul pentru a
completa restul datelor) sau complete dar care nu sunt
eligibile pentru a primi despăgubirea (ex.: întârzieri
justificate - ceață).

VALOAREA TOTALĂ A DESPĂGUBIRILOR

3.355.440 €

3280

Suma reprezintă valoarea medie a unei despăgubiri (310 EUR)
raportată la numărul total de cereri primite.

TOTAL CERERI COMPLETE
Cereri completate în mod corect și complet.

PARTENERIAT STRATEGIC

205.000 RON

Am încheiat un parteneriat cu un important operator aerian
privind plata cu celeritate atât a despăgubirilor (provenite
din intermediere) cât și a creanțelor cumpărate sau a
titlurilor executorii.
În baza acestui parteneriat, până în momentul de față, AIR
CLAIM a încasat peste aproximativ 205.000 RON. Sumele
reprezintă direct veniturile AIR CLAIM (pasagerii fiind
despăgubiți distinct de această sumă).

01.10.2021 - 06.01.2022
206

CREANȚE CUMPĂRATE (CESIONATE)

VALOAREA TOTALĂ MEDIE A CREANȚELOR

63.860 €

Suma reprezintă valoarea medie a unei creanțe (310 EUR)
raportată la numărul total de creanțe cumpărate.

DOSARE INSTANȚĂ

+200

Acestea reprezintă dosare nou înregistrate pe rolul
instanțelor. Acestea valorează peste 100.000 EUR
(exclusiv principalul). Cu alte cuvinte, AIR CLAIM poate
încasa din aceste dosare peste 100.000 EUR + dobanzi
+ cheltuieli de judecată.

SUME APROBATE LA PLATĂ DE
COMPANIILE AERIENE

157.450 €

În intervalul de timp menționat (01.10.2021 - 05.01.2022),
companiile aeriene, în mod amiabil, au aprobat cereri în
valoare de 157.450 EUR (echivalentul a aproximativ 780.000
RON) . Această sumă cuprinde exclusiv aprobările curente,
fără a lua în calcul sumele obținute prin negocieri directe cu
operatorii. În funcție de operatorul aerian, din experiența
acumulată până la acest moment, plata acestor sume are loc
într-un termen cuprins între 1 săptămână, până la 4 luni.
Cu titlu de exemplu, menționăm termenul mediu pentru
următoarele companii aeriene: WIZZ AIR – 2 luni, LOT – 2
săptămâni, AUSTRIAN – 3 săptămâni, SAS – 1 lună.

