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Kancelaria Prawna, w ramach której świadczę usługi powstała w 1994
roku. W prowadzonej działalności, wykorzystując zdobyte doświadczenie,
koncentruję się na obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym spółek
handlowych ze szczególnym uwzględnieniem stosunków prawnych z udziałem
instytucji finansowych oraz osób fizycznych. Specjalizuję się ponadto w
zastępstwie procesowym, zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób
fizycznych oraz udziale w negocjacjach.
Biuro Windykacji jako wydzielona organizacyjnie jednostka Kancelarii
Prawnej zapewnia Klientowi obsługę w zakresie windykacji należności, bez
konieczności zawierania dodatkowych umów z zewnętrznymi firmami
windykacyjnymi.

PORTAL
PRAWNICZOWINDYKACYJNY

•

Możliwość korzystania z wielu usług prawnych (m.in. porady prawne i
prowadzenie windykacji) za pośrednictwem Internetu.

•

Oszczędność czasu i uproszczenie procedur związanych z obsługą
prawną firmy.

•

Bezpłatne porady prawne dla osób fizycznych z zakresu prawa pracy
oraz rozpoczęcia działalności gospodarczej.

•

Indywidualne konto użytkownika portalu, umożliwiające otrzymanie
odpowiedzi na zadane pytania, podgląd stanu toczących się spraw oraz
monitorowanie pracy Kancelarii przez całą dobę.

•

Bezpieczeństwo i poufność danych dzięki wykorzystaniu protokołu
SSL z użyciem 128-bitowego szyfrowania danych. System spełnia
wymagania e-commerce.
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Kancelaria - Biuro Windykacji wykonuje wszelkie czynności windykacyjne
zmierzające do odzyskania niespłaconej w terminie należności wraz z
należnymi z tego tytułu odsetkami, prowizjami, opłatami, a także kosztami
postępowania, w oparciu o dogodne warunki finansowe i różne modele
współpracy dopasowane do potrzeb Klienta.
Z wysoką skutecznością przeprowadzanych egzekucji wiąże się także
doskonała współpraca z Kancelariami Komorników Sądowych na terenie całego
kraju.
W trosce o dobre imię i wizerunek Klienta działania windykacyjne
opieramy na rzetelnym kontakcie i współpracy z wierzycielami, Sądami i
Komornikami, przy ograniczeniu bezpośrednich kontaktów z dłużnikami w
niezbędnym zakresie umożliwiającym prawidłowe prowadzenie sprawy.
Postępowanie windykacyjne prowadzone przez Kancelarię odbywa się w oparciu
o przepisy prawa, a w szczególności o przepisy o sądowym postępowaniu
egzekucyjnym.
Postępowanie windykacyjne prowadzone przez Kancelarię przebiega
w dwóch etapach:
•

etap pierwszy obejmuje postępowanie przedegzekucyjne i sądowe, które
prowadzone są równocześnie,

•

etap drugi obejmuje postępowanie egzekucyjne prowadzone przez
Komornika Sądowego.

Postępowanie windykacyjne

Postępowanie przedegzekucyjne ma na celu podjęcie ostatecznej
próby odzyskania należności w wyniku dobrowolnej spłaty przez dłużnika.
Jak wynika z dotychczasowego doświadczenia w prowadzonych
postępowaniach egzekucyjnych, zasadne jest podjęcie natychmiastowych
działań mających na celu przerwanie biegu przedawnienia roszczeń oraz
przeprowadzenia szybkiej i skutecznej egzekucji komorniczej.
Czynności na tym etapie obejmują m. in.: kontakt i negocjacje z
dłużnikiem, kierowanie wezwań do zapłaty, przygotowanie projektów ugód z
dłużnikami i monitorowanie przebiegu realizacji.
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Postępowanie sądowe zmierza do uzyskania w drodze procesu
cywilnego lub postępowania nieprocesowego tytułu wykonawczego, który
stanowić będzie podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
Czynności na tym etapie obejmują m. in.:
•
sporządzenie pozwu w postępowaniu nakazowym lub upominawczym,
•
uzyskanie
tytułu
egzekucyjnego:
wyroku,
nakazu
zapłaty,
postanowienia,
•
sporządzenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi
egzekucyjnemu, a w uzasadnionych okolicznościach wniosku o nadanie
klauzuli wykonalności również przeciwko małżonkowi dłużnika,
•
zabezpieczenie roszczeń Klienta,
•
sporządzanie innych pism procesowych.
Wielokrotnie
jedyną
możliwością
odzyskania
przez
wierzyciela
przysługującej mu należności jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego
przez Komornika Sądowego, zwłaszcza w sytuacji, gdy w stosunku do
dłużnika toczą się postępowania egzekucyjne z wniosku innych wierzycieli lub
też dłużnik świadomie unika spełnienia świadczenia na rzecz wierzyciela.
Ponadto w przypadku stwierdzenia przez organ egzekucyjny bezskuteczności
postępowania zachodzi możliwość uznania należności nieściągalnej jako
stanowiącej koszty uzyskania przychodu, co jednocześnie nie pozbawia
wierzyciela możliwości podejmowania dalszych czynności w celu odzyskania
należności.
Czynności obejmujące etap postępowania egzekucyjnego to przede
wszystkim:
•
ostateczne negocjacje,
•
wszczęcie egzekucji komorniczej oraz współpraca z kancelarią
komorniczą i nadzorowanie podjętych przez nią działań,
• sporządzanie pism procesowych,
• monitoring podejmowanych czynności egzekucyjnych.

BAZA
TECHNICZNA
Kancelaria przy prowadzeniu spraw w celu zapewnienia Klientom
wszechstronnej i profesjonalnej obsługi wykorzystuje specjalistyczny, autorski
program „Windykacja” oraz najnowocześniejsze oprogramowanie.
Program „Windykacja” jest bazą danych zawierającą informacje o
prowadzonych postępowaniach przez Kancelarię sprawach. W systemie
ewidencjonowane są zarówno postępowania prowadzone na podstawie tytułów
wykonawczych, jak również postępowania spadkowe, upadłościowe i układowe
oraz powództwa przeciwegzekucyjne.
Program „Windykacja” został skonstruowany w sposób umożliwiający Klientom
kontrolę podejmowanych czynności, a przede wszystkim terminów
wymaganych przez organy sądowe i administracyjne, na każdym etapie
zaawansowania sprawy.
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KOSZTY I
OPŁATY

model współpracy
Współpraca w zakresie
windykacji należności
- stała współpraca

- jednorazowe zlecenia

stawka
Koszty windykacji należności
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Kosztami postępowania windykacyjnego są w szczególności koszty
postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz koszty zastępstwa procesowego.
Koszty poniesione przez Klienta, tj. koszty opłat sądowych, komorniczych oraz
kosztów zastępstwa procesowego podlegają ściągnięciu w toku egzekucji od
dłużnika. Pozostałe koszty dochodzenia należności nie podlegają ściągnięciu,
chyba, że dłużnik wyraził zgodę na ich dobrowolne uregulowanie na rachunek
Klienta.

zasady rozliczeń

stawki i opłaty wspólne dla stałej i doraźnej
współpracy w zakresie windykacji
- ryczałt tytułem opłat i wydatków w toku
postępowania w wysokości 70 zł
- zaliczka na poczet kosztów zastępstwa
procesowego w wysokości określonej na
podstawie Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości
Wartość przedmiotu sporu
do 10 000 zł
od 10 001 do 15 000 zł.
pow. 15 000 zł

Wysokość zaliczki
100 zł netto
150 zł netto
200 zł netto

na podstawie Umowy Generalnej
zob. www.e-windykacja.com

na podstawie pełnomocnictwa
zob. www.e-windykacja.com

- prowizja od wpłat:
Wpłaty dłużnika
10% +22% VAT

Wpłaty komornika
30% - płatne z każdej
wyegzekwowanej kwoty, aż do
zaspokojenia kosztów
przyznanych przez Sąd lub
Komornika

- inne prowizje
bezskuteczne postępowanie, w
tym również po przeprowadzeniu
postępowania spadkowego
wyjawienie majątku
postępowanie przeciwko
małżonkowi dłużnika
ogłoszenie upadłości

- windykacyjne
postępowanie
dyscyplinujące w przypadku
postępowania
przedegzekucyjnego

30,00 zł

00 zł +22% VAT
200 zł +22% VAT
200 zł +22% VAT
200 zł +22% VAT

na podstawie pełnomocnictwa
zob. www.e-windykacja.com

bez względu na przyjęty model współpracy za udział Kancelarii jako pełnomocnika w negocjacjach lub innych czynnościach wykonywanych na rzecz
Klienta poza Wrocławiem, przysługuje oprócz ustalonego honorarium zwrot kosztów dojazdu, hoteli itp. określonych w Zarządzeniu Ministra Transportu,
Żeglugi i Łączności w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów do celów służbowych (M.P. z 1989r. nr 35, poz. 279 z późn.
zm.)
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