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Oferta windykacyjna 8 x Zero 
 
Honorarium dla Prawnik.nl za usługę windykacyjną to:  
 

 Prowizja w wysokości 12% od zapłaconej przez dłużnika należności brutto;  

 Opłata podstawowa w wysokości € 229 z góry, na poczet wszystkich naszych działań i kosztów: 
 

1. Zero dodatkowych opłat za zapoznanie się ze sprawą, nie pobieramy żadnych opłat za rozmowę 
wstępną, ani za zapoznanie się ze sprawą. 

2. Zero dodatkowych opłat administracyjnych, nie pobieramy żadnych opłat za sporządzenie oferty, 
za przyjęcie zlecenia, ani za archiwizację akt. 

3. Zero dodatkowych opłat za koszty biurowe, nie pobieramy żadnych opłat za koszty pocztowe, 
koszty telefoniczne, koszty dojazdu, etc.  

4. Zero dodatkowych opłat za prowadzenie sprawy, nie pobieramy żadnych opłat za czas 
poświęcony na kontakt z Klientem ani za dodatkowe czynności związane z prowadzeniem sprawy. 

5. Zero dodatkowych opłat za działania pozasądowe, nie pobieramy żadnych opłat za działania 
pozasądowe, takie jak pisanie wezwań do zapłaty, pism ponaglających i odwoławczych. Tymi 
kosztami obciążamy stronę przeciwną.  

6. Zero dodatkowych opłat za działania sądowe, nie pobieramy żadnych opłat za działania sądowe, 
takie jak pisanie pism procesowych i reprezentowanie Klienta w sądzie. Tymi kosztami również 
obciążamy stronę przeciwną. Kancelaria Prawnik.nl działa w granicach sądu rejonowego. 

7. Zero dodatkowych opłat za działania egzekucyjne, nie pobieramy żadnych opłat za pomoc w 
zleceniu komornikowi egzekucji wyroku i za dalszą koordynację egzekucji.  

8. Zero prowizji w przypadku braku skutku, jeżeli z przyczyn niezależnych od Klienta działania okażą 
się bezskuteczne, Prawnik.nl nie pobierze ustalonej prowizji od zleconej sprawy. 

 

Ceny zawierają VAT: Zarówno opłata podstawowa jak i prowizja zawierają już podatek BTW (VAT). 

 

Regulamin, który określa zasady i dotyczy wszystkich zleceń kierowanych do Prawnik.nl i jest dostępny 

zarówno na stronie www.prawnik.nl/regulamin, jak i w wersji papierowej w kancelarii Prawnik.nl. 

 

Proces windykacji może zająć od kilku tygodni do kilku miesięcy. W przypadku niestandardowej 

windykacji, np. windykacji zaległej wypłaty, etap polubowny powinien trwać maksymalnie 3 miesiące. 

Jeśli etap polubowny nie przyniesie skutku, sprawę skierujemy na drogę postępowania sądowego,  

co wydłuża proces o około pół roku. 

Koszty sądowe 

 
Jeśli etap polubowny nie przyniesie skutku, sprawę skierujemy na drogę postępowania sądowego, w 
celu uzyskania nakazu zapłaty. Jest to związane z kosztami sądowymi, które najpierw pokrywa 
(inwestuje) Klient (koszty sądowe nie są wliczone w opłatę podstawową).  Te koszty składają się z:  

 opłaty dla komornika za dostarczenie pozwu do pozwanego (około € 100)  

 opłaty sądowej od pozwu, w wysokości 
o € 223 dla spraw o wartości sporu do € 12500; 
o € 471 dla spraw o wartości sporu powyżej € 12500. 

W pozwie zawsze żądamy, żeby sąd obciążył tymi kosztami pozwanego. Jeżeli żądanie zostanie 
przyznane, strona przeciwna jest zobowiązana zwrócić Klientowi pokryte przez niego koszty sądowe.  
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Sposób rozliczenia z Klientem 

 

Jeżeli w procesie windykacji zostaną poniesione dodatkowe koszty, a dłużnik spłaci tylko część 
roszczenia, w pierwszej kolejności pokrywane są koszty pokryte/naliczone jako ostatnie: 

1. Koszty egzekucyjne (dla komornika) pokrywa dłużnik, nie stanowią one części należności głównej. 

2. Koszty zastępstwa procesowego (dla Prawnik.nl) w postępowaniu sądowym (salaris gemachtigde) 
również pokrywa dłużnik. One też nie stanowią części należności głównej.  

3. Zwrot kosztów sądowych (dla Klienta), składających się z opłaty sądowej i opłaty komorniczej 
również pokrywa dłużnik. One też nie stanowią części należności głównej. 

4. Koszty zastępstwa procesowego (dla Prawnik.nl) w postępowaniu pozasądowym 
(buitengerechtelijke incassokosten). Tymi kosztami obciążamy również dłużnika.  

5. Prowizja w wysokości 12% od wyegzekwowanej należności głównej brutto, odsetek ustawowych, 
rekompensaty za opóźnienie, etc. Prowizja naliczana od kwoty brutto zapłaconej przez dłużnika.  
W przypadku windykacji zaległej wypłaty, oznacza to, że nasza prowizja jest naliczana zarówno od 
kwoty przelanej na konto Klienta, jak i od kwoty, przelanej na konto urzędu podatkowego. 
 

Akceptacja oferty (do wypełnienia przez Klienta) 

 
Jeżeli Klient akceptuje tą ofertę, prosimy o wysłanie na nasz adres email info@prawnik.nl skanów:  

1. Wypełnionej przez Klienta akceptacji oferty (poniżej); 

2. Wypełnionego przez Klienta pełnomocnictwa; 

3. Dowodu osobistego lub paszportu Klienta. 

Ja, niżej podpisany/a, 
 
Imiona i nazwisko   _______________________________________________________________ 

 

Adres email    _______________________________________________________________ 
 

Numer telefonu   _______________________________________________________________ 
 

Numer konta (IBAN)   _______________________________________________________________ 
 
oświadczam że akceptuję tą ofertę i zlecam Prawnik.nl jako mojemu pełnomocnikowi reprezentowanie 
moich interesów w procedurze  
 
przeciwko:   ________________________________________________________________________ 
 
 
Miejscowość  ________________________________    Data   ________________________________ 
                 
                                             
 
Własnoręczny podpis    _______________________________________________________________ 

mailto:info@prawnik.nl

