
 
 

OFERTA USŁUG MONITORINGU  
I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI 
 

Szanowni Państwo, 

Kancelaria Prawna   dobrze rozumie istotę działalności gospodarczej. 
Doskonale wpisuje się, wraz ze swoim zespołem, w specyfikę działalności operacyjnej 
i finansowej biznesu, otaczając ich ochroną windykacyjną.  

 

Zaangażowanie oraz efekty pracy zespołu Kancelarii  są już widoczne 
po kilku tygodniach współpracy, poprzez zadawalający spływ należności naszych 
Klientów. 

 

Zespół kancelarii przygotował ofertę specjalną usług windykacyjnych w oparciu o 
wiedzę i doświadczenie wynikająca z obsługi klientów z różnych branż gospodarczych.  

 

Ważną – poza wysoką skutecznością i efektywnością windykacyjną – jest umiejętność 
prowadzenie działań windykacyjnych na wysokim poziomie kultury i jakości kontaktów 
z Klientami dłużnymi. Przez co Klienci nie mają poczucia zniechęcenia i utraty zaufania 
do Państwa usług.  

Nasze działania mają charakter dążenia do ugody i wspólnego poszukiwania z 
Klientami dłużnymi wyjścia z zaistniałego problemu finansowego. 

 

Zespół Kancelarii 

 

Specjalna oferta  

 

Usługi monitoringu należności, 

windykacji polubownej i 

prawnej 

 

Duże doświadczenie w 

obsłudze kancelarii 

notarialnych 

 

Pełna automatyzacja etapów 

zarzadzania wierzytelnościami 

 

Dostęp on-line do raportów i 

informacji na temat 

powierzonych spraw 
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OPIS PROCESÓW ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI 
 
Zarządzanie wierzytelnościami to szereg czynności windykacyjnych podejmowanych na różnych etapach 
procesu windykacyjnego.  
Poniżej zamieszczamy schemat procesu wstępną propozycję wynagrodzenia oraz opis poszczególnych działań 
i etapów zarządzania wierzytelnościami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Wynagrodzenie na etapie 
windykacji polubownej i sądowej w 
zależności od ilości dni opóźnienia 

Monitoring należności 
 

Windykacja polubowna i prawna od 30 do 180 dni 
Powyżej 180 

dni 

Do 50 spraw 700 pln saldo do 10.000 pln 8 % 12% 

Od 51-100 spraw 1200 pln saldo od 10.001 do 50.000 PLN 7 % 10 % 

Od 101 do 300 spraw 2500 pln saldo powyżej 50.001 PLN 5 % 8 % 

Powyżej za każdą 
sprawę  

20 pln 
noty odsetkowe przekazanie osobno 

(poza kapitałem) 
20 % 

 
 

 
Koszty Zastępstwa Prawnego 

po wyegzekwowaniu od strony 
przeciwnej 

cenny netto 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 

• obejmuje okres od wystawienia fa 

do ok. 30 dni po terminie 

wymagalności 

• celem działań monitoringowych 

jest poprawa oraz utrzymywanie 

dobrej płynności finansowej 

Klientów 

• zbudowanie systemu wymiany 

informacji z Klientem w obszarze 

obrotu dokumentami finansowymi 

oraz powodami braku płatności 

• na etapie monitoringu głównie 

wykorzystuje się sms, maile, 

kontakt telefoniczny lub listowny 

 

 windykacja prawna składa się z 3 podstawowych 

etapów – przygotowanie pozwu, uzyskanie klauzuli 

wykonalności i egzekucja komornicza 

 celem działań sądowo - egzekucyjnych jest odzyskanie 

należności poprzez zastosowanie działań prawnych 

(sąd, działania komornicze) 

 na etapie sądowo – egzekucyjnym prowadzone są 

działania hybrydowe – prócz czynności prawnych do 

chwili złożenia wniosku do komornika jest realizowany 

stały kontakt z Klientem dłużnym w celu nakłonienia go 

do spłaty przed rozpoczęciem działań komorniczych 

 na etapie prawnym pracownicy kancelarii analizują 

udostępnione dokument przez Klienta, przygotowuje 

odpowiednie dokumentu do sądu i komornika, oraz 

nadzorują i monitorują działania sądu i komorników 

• jest kontynuacją działań po etapie 
monitoringu należności 

• celem działań windykacji polubownej jest 
głównie odzysk należności Klienta – 
poprzez wykorzystanie działań prawno – 
windykacyjnych 

• w etapie windykacji polubownej 
wykorzystywane są  najczęściej 
następujące narzędzia – sms, mail, kontakt 
telefoniczny i listowny, działania windykacji 
terenowej, ale też stosowanie systemu 
ugód oraz deklaracji spłaty należności przez 
Klientów dłużnych 

• przygotowanie odpowiedniej dokumentacji 
niezbędnej do prowadzenia działań 
sądowych – wezwania  

 

Monitoring 0-30 dpd Etap polubowny 31-120 dpd Etap prawny od 120 dpd  
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