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Dochodzenie wierzytelności 

 

1. Jak to wygląda z naszej strony? 

Nasza rola polega na rekomendacji i wdrażaniu rozwiązań prawnych, prowadzących               

do tego, aby nasi Klienci odzyskali od swoich dłużników wszelkie nie uiszczone, a należne im 

kwoty pieniężne. 

Oferujemy Państwu w tym zakresie dwa rodzaje usług: 

1) windykację przedsądową, mającą charakter polubowny i polegającą na monitowaniu                  

i wzywaniu dłużnika do uregulowania zaległości, przy wykorzystaniu rozmaitych                             

i adekwatnych do sytuacji metod i środków komunikacji (np. poprzez wystosowywanie 

pism, rozmowy, prowadzenie mediacji pomiędzy Państwem a dłużnikiem), 

2) windykację sądową, następującą wówczas, gdy dłużnik nie okazuje chęci porozumienia 

się co do spłacenia długu i polegającą na uzyskaniu przeciwko dłużnikowi tytułu 

uprawniającego do egzekucji. 

Zdarza się także, że ze względu na ochronę Państwa interesów konieczne jest 

zainicjowanie procesu karnego np. w sprawie oszustwa na Państwa szkodę popełnionego                       

w czasie powstawania wierzytelności albo w sprawie przestępstwa związanego                                           

z pomniejszaniem lub ukrywaniem przez dłużnika majątku podlegającego egzekucji. 

Reprezentując naszych Klientów aktywnie uczestniczymy w kontaktach z komornikami. 

Wykorzystujemy ku temu pełen zasób inicjatyw, z jakimi można występować w imieniu 

wierzyciela. Dotyczy to nie tylko wniosków o przeprowadzenie egzekucji, ale także innych spraw, 

np. wnioskowania o egzekucję z konkretnego majątku czy o wyjawienie majątku dłużnika,  

żądania wznowienia postępowania egzekucyjnego. 

Możemy zapewnić także współpracę z biurem detektywistycznym, co jest skutecznym 

wsparciem dla działań komornika. 

Zależy nam na tym, aby uświadomić Państwu, jak dużą rolę w przypadku opóźnień                     

w płatnościach pełni czas. Stanem idealnym byłoby szybkie podejmowanie czynności 

prowadzących do zaspokojenia wierzytelności. Upływający czas sprzyja bowiem przedawnieniu 

wierzytelności, jak też całkowitej utracie wypłacalności dłużnika, podjęciu przez niego 

niepożądanych zachowań takich jak np. ukrywanie się, wyzbycie się majątku. Dlatego niezmiernie 

ważne jest jak najszybsze podjęcie współpracy z nami i ustalenie motywacji kierującej dłużnikiem 

(czy kwestionuje dług, czy unika płatności z uwagi na przejściowy brak środków przy 

jednoczesnym niekwestionowaniu długu, czy też jest nierzetelnym dłużnikiem, który nie ma 

zamiaru zapłacić). 

Wiedza na temat dłużnika pozwala na dobranie skutecznych środków dochodzenia 

wierzytelności. 
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2. Jak najlepiej przygotować się do kontaktu z nami? 

W celu odzyskania wierzytelności, jak wspomniano powyżej, świadczymy usługę 

windykacji przedsądowej i sądowej. Zdarza się, że usługa ta poprzedzona jest analizą sprawy.              

Ma to miejsce wówczas, gdy do ustalenia istnienia wierzytelności, jej wysokości czy wymagalności 

konieczna jest poszerzona analiza stanu faktycznego i prawnego. Taka analiza pozwala Klientowi 

uniknąć wdania się w spór, który z dużym prawdopodobieństwem by przegrał. 

Działamy i współpracujemy z naszymi Klientami w sposób nowoczesny. Tym również  

odróżniamy się od kancelarii starego typu. Dominującą formą są konsultacje telefoniczne                           

i mailowe. Tak jest sprawniej i taniej. Spotykamy się tylko wtedy, kiedy spotkania wymaga jakość 

świadczonych usług lub specyfika sprawy. Takie podejście przyciąga do nas Klientów z całej 

Polski. 

 

3. Jak podchodzimy do wyceny/pieniędzy? 

Ogólne zasady wyceny usługi windykacyjnej są następujące: 

1. Pobierane przez nas wynagrodzenie zawiera część stałą oraz część procentową naliczaną 

od zapłaconej przez dłużnika kwoty. 

2. Stała część wynagrodzenia ma mniejszy rozmiar w przypadku tych spraw, w których 

istnienie wierzytelności jest bezsporne. Wynika to z prostego faktu, że w przypadku 

windykacji wierzytelności spornych brak jest pewności nie tylko co do skuteczności 

działań windykacyjnych, ale także co do wydania korzystnego dla wierzyciela 

rozstrzygnięcia. 

3. Ustalając wysokość wynagrodzenia zawsze kierujemy się zasadą, że prowadzona przez 

nas windykacja musi dać Państwu poczucie wygranej. Tak jest logicznie i uczciwie. Takie 

podejście przyciąga do nas Klientów z całej Polski. 

 

Możliwie szybko poinformujemy Państwa o szacowanym przez nas koszcie naszej usługi. 

 

 


