
CENNIK USŁUG

 

WINDYKACJA

Stan sprawy PROWIZJE W RAMACH PROWADZONYCH 
CZYNNOSCI

w sprawach przekazanych na etapie przedsądowym 20,00 % - 35,00 %

w sprawach z wydanym nakazem zapłaty/wyrokiem 30,00 % - 45,00 %

od spraw, w których zostało wydane postanowienie o 
bezskutecznej egzekucji Negocjowane indywidualnie

Obsługa stała – dyżur w siedzibie Mocodawcy Zryczałtowana opłata miesięczna - negocjowana

Sporządzenie pism, procedur, instrukcji, umów, 
regulaminów, raportów o przedsiębiorcy 500,00 zł / do czterech stron

Sporządzenie pism, procedur, instrukcji, umów, 
regulaminów 100,00 zł / za każdą stronę powyżej czterech

Obsługa zadłużenia - koszt Dłużnika (RYCZAŁT) 300,00 zł

Monit listowny – koszt Dłużnika (RYCZAŁT) 100,00 zł / szt.

Monit telefoniczny – koszt Dłużnika (RYCZAŁT) 50,00 zł / szt.

Monit terenowy – koszt Dłużnika (RYCZAŁT) 200,00 zł

Opiniowanie spraw z zakresu windykacji 200,00 zł

KRAJ - Wysyłka wezwań do zapłaty, wezwań do 
wykupu weksla, pism, odpowiedzi, zwroty (ryczałt) 35,00 zł / szt.

ZAGRANICA - Wysyłka wezwań do zapłaty, wezwań do 
wykupu weksla, pism, odpowiedzi, zwroty (ryczałt) 65,00 zł / szt.

Interwencja terenowa, wizja lokalna – w przypadkach 
uzasadnionych dodatkowo zleconych przez Wierzyciela 300,00 zł

Wyjazd rozprawa, egzekucja komornicza - rejonizacja 
(opłata zryczałtowana minimalna) 50,00 zł (min.)

Wyjazd rozprawa, egzekucja komornicza - poza rejon 
(opłata zryczałtowana minimalna) 300,00 (min.)

Sporządzenie pism procesowych - pozew sądowy, 
wniosek komorniczy 120,00 zł

Sporządzanie wniosków o zaopatrzenie tytułu 
egzekucyjnego w klauzulę wykonalności 60,00 zł

Sporządzanie wniosków - o wpis, zmiany w księdze 
wieczystej 250,00 zł
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Niniejszy cennik jest integralną częścią umowy, obowiązuje od dnia 15.02.2018r.

Sporządzanie wniosków z zakresu postępowania 
upadłościowego, układowego 200,00 zł

Sporządzanie wniosków o uznanie orzeczenia sądu 
zagranicznego, wydanie tytułów europejskich 250,00 zł

Sporządzanie skarg na czynności organów 
egzekucyjnych – sądy, komornicy w tym wnioski na 

przewlekłość postępowania
150,00 zł

Publikacja w DŁUGI.INFO oraz BIG Infomonitor, 
BISNODE, Coface, INFOVERITI, Creditereform, (oferta 

sprzedaży)

30,00 zł / szt. wierzytelności firmy 
40,00 zł / szt. wierzytelności prywatne

Czynności windykacyjne niestandardowe – opróżnienie 
lokalu, 600,00 zł / pomieszczenie 

E-faktury - wysyłka faktur i not obciążeniowych do 
umów stałego zlecenia drogą e-mail (wymaga 
pisemnej zgody Zleceniodawcy w oryginale) 

0,00 zł

Wysyłka faktur i not obciążeniowych do umów stałego 
zlecenia w formie papierowej na życzenie 

Zleceniodawcy - list polecony za zwrotnym 
potwierdzeniem

50,00 zł
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