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REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WINDYKACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
obowiązujący od 01-04-2015
Oryginał Regulaminu dostępny jest w siedzibie spółki AIF Kancelaria
www.tAIFun.com.pl świadczy usługi windykacji całkowicie na koszt dłużnika, w zakresie dochodzenia bezspornych
wierzytelności głównych, wynikających z dokumentów księgowych, powstałych pomiędzy przedsiębiorcami po 28-04-2013, co
do których nie wszczęto postępowania sądowego.
Na podstawie Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 08-03-2013 koszty windykacji zwraca
wierzycielowi dłużnik opłacając usługę. Wraz z zapłatą należności głównych żądamy od dłużnika zapłaty kosztów windykacji.
Do czasu zwrotu kosztów windykacji przez dłużnika Gwarant pokrywa je za wierzyciela.
www.tAIFun.com.pl ponosi koszty wykonania następujących usług: pisma windykacyjne, negocjacje mailowe, administrowanie
procesem, wpisywanie na giełdę wierzytelności i do Biur Informacji Gospodarczych. Dodatkowe sankcje nakładane na dłużnika,
jak wyróżnienie ogłoszenia na giełdzie wierzytelności, wpisanie zadłużenia na inne giełdy współpracujące z tAIFun, opłaty
przeznaczone na postępowanie sądowe i egzekucyjne są uruchamiane po opłaceniu ich przez wierzyciela.
www.tAIFun.com.pl umożliwia wierzycielom zlecenie prowadzenia postępowania sądowego w e-sądzie profesjonalnemu
pełnomocnikowi procesowemu, jak również skierowania wniosku egzekucyjnego do wskazanego komornika, po wniesieniu przez
wierzyciela opłat sądowych i egzekucyjnych zgodnie z Cennikiem.
www.tAIFun.com.pl świadczy usługi weryfikacji kontrahentów, po wniesieniu przez wierzyciela opłat zgodnie z Cennikiem.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Regulamin Świadczenia Usług w serwisie www.tAIFun.com.pl , zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług
oferowanych przez Konsorcjum tAIFun Kancelaria (w składzie: AIF Kancelaria sp. z o.o. oraz Kancelaria Radców Prawnych
R.Ptak i Wspólnicy sp.k.) drogą elektroniczną, w tym windykacji, zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży długu, wprowadzania
danych o zadłużeniu do systemu Biur Informacji Gospodarczych oraz sprawdzania kontrahentów. Realizacja usług jest
wykonywana przez AIF Kancelaria Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Żernicka 253, 54-410 Wrocław zarejestrowaną w
Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000146740 zwaną dalej Kancelarią oraz przez Kancelarię
Radców Prawnych R.Ptak i Wspólnicy sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Żernicka 253, 54-410 Wrocław zarejestrowaną w
Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000353123, reprezentowaną przez Radcę Prawnego Rafała
Ptak, zwanego dalej Radcą. Kontakt z Konsorcjum: przez stronę www.tAIFun.com.pl, email: info@taifun.com.pl, tel. 71 349 09
19
Administratorem www.tAIFun.com.pl jest AIF Kancelaria sp. z o.o. . Kancelaria zleca wykonanie niektórych usług Radcy.
Rozliczenia finansowe wynikające z realizacji usług płatnych oraz płatności dokonywanych przez dłużników są wykonywane
przez Kancelarię.
Klient zawiera umowę z Kancelarią przez zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgody na warunki w nim zawarte oraz
złożenie zlecenia na świadczenie określonych usług. Usługi windykacji bezspornych wierzytelności wykonywane są bez
wnoszenia przez Klienta opłat, z wyjątkiem szczególnych czynności, wymienionych w cenniku, mających na celu nałożenie
dodatkowych sankcji na dłużnika. Po dokonaniu zapłaty przez dłużnika Kancelarii należna jest prowizja zgodnie z Cennikiem.
Prowizję tę ma obowiązek zapłacić dłużnik.
W przypadku usług bezpłatnych Kancelaria może zrezygnować ze świadczenia usługi bez podania przyczyn. Warunkiem
rozpoczęcia korzystania z usług płatnych jest wniesienie stosownej opłaty w drodze przelewu na wskazany rachunek bankowy
oraz uznanie środków na rachunku.
W przypadku zażądania przez Klienta wystawienia faktury, Kancelaria niezwłocznie po wykonaniu usługi prześle Klientowi na
wskazany przez niego adres, w szczególności adres e-mail, fakturę za wykonaną usługę.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
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§2
USŁUGA WINDYKACJI
Warunki świadczenia usługi windykacji na koszt dłużnika
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Usługa windykacji jest skierowana do obsługi bezspornych wierzytelności, powstałych pomiędzy przedsiębiorcami po 28
kwietnia 2013 r., dochodzonych na podstawie faktur VAT lub rachunków, wynikających z prowadzonej przez Klienta
działalności gospodarczej, co do których nie wszczęto postępowania sądowego.
W ramach zleconej usługi (windykacja, raport handlowy) Kancelaria gromadzi i przekazuje informacje dotyczące podmiotu oraz
struktury organizacyjno-prawnej badanego podmiotu i jego kondycji finansowej wobec podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz.
1807)
W celu skorzystania z usługi windykacji Klient przedstawia za pośrednictwem formularza zamieszczonego w Serwisie dane
niezbędne do wszczęcia procedury. Niektóre dane są obowiązkowe, inne mogą być podane w sposób uzupełniający. Kancelaria
może zażądać uzupełnienia informacji i dokumentów na kolejnym etapie postępowania.
Klient oświadcza, że wierzytelności zgłoszone do windykacji są bezsporne, wymagalne, wolne od obciążeń, wad prawnych, mogą
być dochodzone przed sądem, ich odzyskaniem nie zajmuje się żaden inny podmiot, Dłużnikowi nie przysługują zarzuty
przeciwko istnieniu, wymagalności, skuteczności wierzytelności, a w szczególności, że Dłużnikowi nie przysługuje zarzut
potrącenia przeciwko Zleceniodawcy. Klient oświadcza, że dłużnik, w szczególności pisemnie ani w drodze korespondencji
email, nie kwestionował wierzytelności.
Kancelaria, na podstawie danych wprowadzonych przez Klienta, zobowiązana jest do prowadzenia sprawy w postępowaniu
polubownym obejmującym:
- wezwanie Dłużnika do spełnienia świadczenia zapłaty należności głównej (opcjonalnie wraz z odsetkami) oraz zapłaty kosztów
windykacji,
- negocjacje w drodze korespondencji pocztowej oraz email sposobu zapłaty wierzytelności,
- wpisanie wierzytelności na giełdę wierzytelności,
- starania w zakresie uzyskania od Dłużnika potwierdzenia istnienia, bezsporności i wymagalności wierzytelności (uznanie
zobowiązania przerywające bieg przedawnienia),
- administrowanie wpisami na giełdach wierzytelności i w innych rejestrach
Kancelaria prowadzi windykację na podstawie wybranej przez Klienta ścieżki windykacji, dokonując wysłania wezwania do
zapłaty, powiadomień o wykonywanych procedurach, w tym: wpisania na giełdę wierzytelności, umieszczenia informacji w
raportach Biura Informacji Gospodarczych, skierowania do postępowania sądowego.
GWARANCJA POKRYCIA KOSZTÓW WINDYKACJI

Dłużnik na podstawie wezwania do zapłaty ma obowiązek zapłaty zwrotu kosztów windykacji należnych Kancelarii. Po ich
zapłaceniu Klient jest zobowiązany do zapłaty w terminie 3 dni od daty wpłaty od dłużnika.
8. Kancelaria udziela Gwarancji zapłaty zwrotu kosztów windykacji przez dłużnika, które pokrywają koszty prowizji należnej
Kancelarii po zapłaceniu należności głównych przez dłużnika.
9. Warunki udzielenia Gwarancji w przypadku zapłacenia przez dłużnika należności głównych i nie pokrycia kosztów windykacji :
- udzielenie pełnomocnictwa procesowego Radcy do dochodzenia zwrotu kosztów windykacji na drodze sądowej i egzekucyjnej,
- zapłata przez Klienta bezzwrotnej opłaty gwarancyjnej 30 zł przeznaczonej na opłaty sądowe,
- podanie numeru rachunku z jakiego dłużnik zapłacił należność główną.
10. Radca, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, skieruje pozew do sądu. Klient upoważnia Radcę do wskazania rachunku
Kancelarii do zapłaty kosztów windykacji.
11. W przypadku dokonania przez dłużnika zapłaty na rachunek Klienta kosztów windykacji oraz kosztów procesu, Klient jest
zobowiązany do zapłaty faktury oraz zwrotu kosztów procesu i egzekucji w terminie 3 dni od daty wpłaty od dłużnika.
7.

ZAPŁATA PRZEZ DŁUŻNIKA
12. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania, w formie uzupełnienia formularza wpłaty, w terminie do 3 dni, o
dokonanych płatnościach przez dłużnika, w szczególności wskazania kwoty, tytułu i nadawcy przelewu oraz wskazania numeru
rachunku dłużnika, a w terminie 30 dni do załączenia skanu potwierdzenia zapłaty w formie załącznika.
13. Zapłata przez dłużnika w przypadku braku załączenia w terminie przez Klienta skanu potwierdzenia zapłaty lub braku tytułu
przelewu dla celów ustalenia należnego Kancelarii wynagrodzenia jest zaliczana w kolejności: na należność główną, koszty
windykacji, odsetki.
14. W przypadku zapłaty przez dłużnika należności głównej wraz z kosztami windykacji Kancelaria wystawi fakturę prowizyjną
zgodnie z Cennikiem. Klient w terminie 7 dni jest zobowiązany do zapłaty kosztów windykacji, pokrytych przez dłużnika.
15. W przypadku zapłaty przez dłużnika należności głównej Kancelaria wystawi fakturę prowizyjną zgodnie z Cennikiem. Termin
płatności faktury (7 dni) zostaje odroczony o 360 dni i w tym terminie Klient zleci Radcy dochodzenie tych kosztów na drodze
sądowej. Gwarant, po spełnieniu warunków Gwarancji. pokrywa koszty windykacji za Klienta do czasu zapłaty przez dłużnika.
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16. W przypadku zapłaty w całości lub części należności głównej Kancelarii należna jest prowizja. W przypadku zawarcia ugody z
której wynika uznanie przez dłużnika zwrotu kosztów windykacji, prowizja jest należna z pierwszej wpłaty od dłużnika.
Kancelaria może rozłożyć Klientowi płatność na raty proporcjonalnie do wysokości wpłat.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
17. Kancelaria, nie mając pełnej wiedzy i dokumentacji od Klienta, nie ocenia stanu prawnego wierzytelności i nie bierze
odpowiedzialności z tytułu przedawnienia. Klient przyjmuje odpowiedzialność za możliwość przedawnienia roszczeń w
przypadku nie skierowania w terminie sprawy na drogę sądową.
18. W przypadku niewypełnienia obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu wykonanie usługi zostaje wstrzymane do
czasu usunięcia przeszkody przez Klienta, o czym Kancelaria niezwłocznie zawiadamia Klienta.
19. Kancelaria zastrzega sobie zmianę terminu wykonania usługi w przypadku spraw szczególnie zawiłych wymagających
ponadprzeciętnego nakładu pracy i dodatkowych wyjaśnień. O zmianie terminu wykonania usługi Kancelaria niezwłocznie
informuje Klienta.
PROWIZJE I OPŁATY NALEŻNE OD KLIENTA
20. Kancelarii należna jest od Klienta prowizja w wysokości określonej w Cenniku w przypadku:
- nie poinformowania w terminie przez Klienta o płatnościach dokonanych przez dłużnika. Po zapłaceniu prowizji Klient ma
prawo dochodzić od dłużnika zwrotu kosztów windykacji,
- zrzeczenia się przez Klienta wobec dłużnika prawa dochodzenia zwrotu kosztów windykacji,
- nie spełnienia warunków Gwarancji Pokrycia Kosztów Windykacji, w szczególności nie poinformowaniu o numerze rachunku
dłużnika oraz braku zapłaty opłaty gwarancyjnej.
21. Opłaty wyszczególnione w Cenniku są należne od Klienta w przypadku:
- zlecenia windykacji wierzytelności powstałych przed 28-04-2013 r lub nie powstałych w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej lub przysługujących od osób fizycznych (w takim wypadku nie można dochodzić zwrotu kosztów windykacji na
podstawie w/w ustawy),
- zlecenia windykacji wierzytelności spornej, która była kwestionowana przed zleceniem windykacji,
- zlecenia windykacji wierzytelności objętej już postępowaniem sądowym, w szczególności jeżeli Klient jako podstawę
dochodzenia roszczeń wprowadzi dane z faktur, nie informując Kancelarii, że na ich podstawie toczy lub toczyło się już
postępowanie sądowe,
- zlecenia wykreślenia danych o wierzytelności z giełdy wierzytelności oraz z innych rejestrów bez podawania przyczyny.

§3
USŁUGA WINDYKACJI ZLECONEJ
Warunki świadczenia usługi windykacji zleconej
(Zwrot kosztów windykacji następuje po ich zapłaceniu przez Klienta na rzecz wykonawcy usługi)
1.

2.

3.
4.

Usługa windykacji zleconej polega na:
- zleceniu przez Klienta drogą elektroniczną na stronie www.tAIFun.com.pl obsługi dochodzenia wierzytelności w ramach
windykacji bezpośredniej prowadzonej przez windykatora nadzorującego procedury, analizującego wierzytelność pod
względem prawnym, prowadzącego wywiad gospodarczy o dłużniku lub prowadzącego negocjacje bezpośrednie z
dłużnikiem albo
- zleceniu windykacji wierzytelności o wartości mniejszej niż 1000 zł,
- zleceniu Radcy prowadzenia postępowania sądowego w postępowaniu zwykłym po wniesieniu przez dłużnika sprzeciwu /
zarzutów albo
- zleceniu Radcy prowadzenia postępowania sądowego w postępowaniu w sądzie stacjonarnym.
Kancelaria, na podstawie danych wprowadzonych przez Klienta, zobowiązana jest do prowadzenia sprawy w postępowaniu
polubownym określonym w par. 2 oraz dodatkowo obejmującym:
- weryfikację wierzytelności i danych dłużnika, przeprowadzenie wywiadu gospodarczego,
- wysyłanie pism ponadstandardowych,
- negocjacje bezpośrednie, nawiązanie kontaktu osobistego,
- starania w zakresie uzyskania od Dłużnika potwierdzenia istnienia, bezsporności i wymagalności wierzytelności (uznanie
zobowiązania przerywające bieg przedawnienia) w drodze kontaktów bezpośrednich.
W ramach windykacji zleconej wierzyciel upoważnia Kancelarię do odbioru środków pieniężnych na rachunek Kancelarii.
W przypadku zapłacenia przez Dłużnika należności na konto Kancelarii, Kancelaria jest zobowiązana do rozliczenia i zapłaty
należności w terminie 7 dni od jej otrzymania zapłaty, po potrąceniu swojego wynagrodzenia (prowizji).
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5.

6.
7.

W przypadku zapłacenia przez Dłużnika należności na rachunek Klienta, jest on zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia
należnego Kancelarii (w wysokości określonej w Cenniku, obliczonej w stosunku proporcjonalnym do całkowitej wartości
dochodzonej wierzytelności) na jej rachunek w terminie 7 dni.
Zwrot Klientowi kosztów windykacji od dłużnika nastąpi w drodze odrębnego postępowania windykacyjnego.
Dla usługi windykacji zleconej stosuje się także warunki prowadzenia sprawy określone w par. 2 z wyłączeniem określenia
warunków finansowych.
§4
GIEŁDA WIERZYTELNOŚCI i KRAJOWE REJESTRY DŁUŻNIKÓW

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Klient jest zobowiązany do dostarczenia wszelkich dokumentów i informacji wymaganych przez Kancelarię przy zleceniu
umieszczenia ogłoszenia na Giełdzie wierzytelności oraz w krajowych rejestrach dłużników Biur Informacji Gospodarczych.
Zamieszczenie danych dłużników w Biurze Informacji Gospodarczych (zwane dalej BIG) wymaga zawarcia przez Klienta za
pośrednictwem Kancelarii umowy z BIG. Jest to dodatkowa możliwość oferowana przez Kancelarię.
W ramach zleconej usługi zamieszczenia na stronie www.aif.com.pl ogłoszenia sprzedaży wierzytelności Kancelaria zobowiązuje
się do upublicznienia informacji zawierającej dane dłużnika.
Zamieszczenie ogłoszenia jest bezpłatne i jest dokonywane bezterminowo.
Klient może dodatkowo wyróżnić ogłoszenie w serwisie. Opłaty za wyróżnienie ogłoszenia są określone w Cenniku
stanowiącym integralną część Regulaminu.
Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za prawdziwość danych przekazanych przez Klienta w ogłoszeniu. Klient przyjmuje
pełną odpowiedzialność za prawdziwość i aktualność umieszczonych danych.
Klient jest zobowiązany do uaktualniania informacji o stanie wierzytelności (jej wartości, istnieniu, wymagalności, zarzutach
dłużnika) w terminie do 3 dni od daty ich zmiany.
W przypadku pośrednictwa w sprzedaży wierzytelności Kancelaria pobiera prowizję w wysokości określonej w Cenniku.
Wykreślenie ogłoszenia na wniosek Klienta oraz w przypadku uzyskania informacji o spłacie zobowiązania jest płatne w
wysokości określonej w cenniku.
Wykreślenie ogłoszenia na wniosek dłużnika (w uzasadnionych przypadkach) jest płatne przez dłużnika w wysokości określonej
w cenniku.
§5
SKIEROWANIE SPRAWY DO E-SĄDU

1.

2.
3.

Przed skierowaniem pozwu Klient ponosi opłaty zgodnie z Cennikiem oraz udzieli pełnomocnictwa procesowego Radcy (w
zakresie prowadzenia elektronicznego postępowania upominawczego EPU oraz skierowania wniosku egzekucyjnego po
uzyskaniu prawomocnego nakazu zapłaty oraz do odbioru należności na konto Kancelarii). Pełnomocnictwo jest generowane i
drukowane przez Klienta, następnie po podpisaniu przesyłane jest za pomocą formularza dostępnego w serwisie lub drogą
emailową w formie zeskanowanej do Radcy. Klient zobowiązany jest do przechowywania oryginału pełnomocnictwa.
Klient przekaże pełną informację i dokumentację dotyczącą wierzytelności wypełniając przed skierowaniem pozwu formularz
oraz załączając w formie zeskanowanej dokumenty, niezbędne do wytoczenia powództwa.
O terminie skierowania pozwu decyduje Klient, dokonując opłaty zgodnie z Cennikiem oraz udzielając pełnomocnictwa
procesowego, a Radca niezwłocznie, w terminie do 14 dni, skieruje pozew do e- sądu.
§6
SKIEROWANIE SPRAWY DO SĄDU STACJONARNEGO,
PROWADZENIE SPRAWY W POSTĘPOWANIU ZWYKŁYM

1.
2.
3.
4.

5.

Jeżeli Klient zleci Radcy skierowanie pozwu do sądu stacjonarnego lub prowadzenie postępowania sądowego w trybie zwykłym
do rozliczeń finansowych Kancelarii z Klientem stosuje się warunki finansowe Usługi Windykacji Zleconej.
Przed skierowaniem pozwu Klient ponosi opłaty zgodnie z Cennikiem oraz udzieli pełnomocnictwa procesowego Radcy (w
zakresie prowadzenia postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz do odbioru należności na konto Kancelarii).
Klient przekaże pełną informację i dokumentację dotyczącą wierzytelności wypełniając przed skierowaniem pozwu formularz
oraz załączając w formie zeskanowanej dokumenty, niezbędne do wytoczenia powództwa.
Jeżeli Dłużnik złoży zarzuty lub sprzeciw od nakazu zapłaty, także w EPU, lub Sąd przekaże sprawę do postępowania zwykłego,
strony w osobnym porozumieniu ustalą zasady wynagradzania wyznaczonego adwokata lub radcy prawnego za prowadzenie
sprawy przed sądem, w wysokości nie mniejszej niż 50% minimalnych kosztów zastępstwa procesowego. Do czasu osiągnięcia
porozumienia w niniejszej sprawie pełnomocnik nie ma obowiązku podejmowania żadnych czynności w sprawie i nie ponosi z
tego tytułu odpowiedzialności za wywołaną szkodę.
W przypadku nie wniesienia przez Klienta opłaty sądowej lub kosztów postępowania sądowego w postępowaniu zwykłym i
odwoławczym, Kancelaria może pokryć za Klienta te opłaty. W przypadku braku zwrotu opłat przez Klienta w terminie 30 dni
Kancelarii należna jest kwota prowizji wynikająca z Cennika, powiększona dwukrotnie.
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§7
EGZEKUCJA, SPŁATA NALEŻNOŚCI
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Klient z chwilą skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego dokonuje na rzecz Kancelarii cesji wierzytelności z tytułu
pokrytych przez Kancelarię kosztów sądowych i egzekucyjnych w tym kosztów zastępstwa procesowego powstałych lub
mających powstać w trakcie postępowania windykacyjnego, sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego należnych od
dłużnika oraz pozostałe koszty uboczne.
Radcy należne są: kwota zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, zwrotu kosztów nadania klauzuli wykonalności, zwrotu
kosztów zastępstwa w postępowaniu klauzulowym, zwrotu kosztów zastępstwa w sądowym postępowaniu egzekucyjnym
(powiększone o podatek Vat) w wysokości zasądzonej w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.
Na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego zapłata przez dłużnika jest zaliczana w kolejności: na koszty procesu i
egzekucji, należność główną, koszty windykacji, odsetki.
W przypadku zapłacenia przez Dłużnika należności na rachunek Klienta, jest on zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia
należnego Kancelarii oraz Radcy (w wysokości określonej w Cenniku, obliczonej w stosunku proporcjonalnym do całkowitej
wartości dochodzonej wierzytelności) na jej rachunek w terminie 7 dni.
W przypadku zapłacenia przez Dłużnika należności na konto Kancelarii, Kancelaria jest zobowiązana do rozliczenia i zapłaty
należności w terminie 7 dni od jej otrzymania zapłaty, po potrąceniu wynagrodzenia (prowizji) oraz kosztów zastępstwa
należnego Radcy.
Przed skierowaniem sprawy do egzekucji Klient opłaci zaliczki komornicze oraz opłatę od pełnomocnictwa.
W przypadku uprawomocnienia się nakazu zapłaty w postępowaniu EPU oraz zlecenia Radcy prowadzenia postępowania
egzekucyjnego koszty zastępstwa procesowego i egzekucyjnego są należne Radcy po ich zapłaceniu przez dłużnika.
Radca zobowiązuje się do nadzorowania postępowania egzekucyjnego w terminie 100 dni od daty wszczęcia egzekucji.
W przypadku nie wniesienia przez Klienta opłaty egzekucyjnej, Kancelaria może pokryć za Klienta te opłaty. W przypadku braku
zwrotu opłat przez Klienta w terminie 7 dni Kancelarii należna jest kwota prowizji wynikająca z Cennika, powiększona
dwukrotnie.
§8
REKLAMACJE

1.
2.

3.
4.

W przypadku zastrzeżeń co do terminu wykonania usługi lub ich wykonania Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji.
Reklamacja powinna zostać zgłoszona listem poleconym, emailem lub faksem na adres Kancelarii wskazany w § 1 pkt. 1
Regulaminu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia, w którym usługa została wykonana lub w którym miała zostać
wykonana.
Rozstrzygnięcie reklamacji przez Kancelarię nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
W przypadku uwzględnienia reklamacji Kancelaria wykona ponownie usługę w terminie 7 dni roboczych od dnia uwzględnienia
reklamacji lub dokona zwrotu otrzymanego wynagrodzenia.
§9
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE

1.
2.

3.
4.

5.

Umowa wygasa z chwilą wykonania usługi i zapłaty wynagrodzenia przez Klienta.
Klient może wypowiedzieć zlecenie windykacji i windykacji zleconej w formie pisemnej po upływie 30 dni od dnia zawarcia
umowy z zachowaniem 60 dniowego okresu wypowiedzenia tej umowy. Kancelaria zobowiązana jest do dokonania rozliczenia
zobowiązań wynikających z umowy. Do czasu uregulowania należności przez strony Kancelaria ma prawo nie podejmować
nowych czynności w sprawie.
Kancelaria oceniając szanse windykacji należności na drodze polubownej lub sądowej może wypowiedzieć umowę w każdym
terminie ze skutkiem natychmiastowym.
Wypowiedzenie umowy nie powoduje wykreślenia wpisu na giełdzie wierzytelności i z rejestrów dłużników. Klient ponosi
odpowiedzialność za utrzymywanie nieaktualnego wpisu. Wykreślenie wpisu następuje po rozliczeniu wpłaty od dłużnika lub po
zapłaceniu opłaty zgodnej z Cennikiem.
Jeżeli Klient przedstawi potwierdzenie wpłaty od dłużnika dokonane po okresie wypowiedzenia zlecenia Kancelaria wykreśli
wpis wierzytelności bezpłatnie.
§ 10
ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI KANCELARII

1.
2.

Wykorzystanie udzielonych przez Kancelarię usług oraz informacji o kontrahentach następuje wyłącznie na własne ryzyko
Klienta. Kancelaria zastrzega, że dane o kontrahentach mogą być nieaktualne.
Kancelaria odpowiada wyłącznie za staranne działania w zakresie pozyskiwania informacji gospodarczych.

6
3.

4.

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z wadliwym funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych lub
telekomunikacyjnych jak również za szkody powstałe z powodu wadliwego funkcjonowania urządzeń lub jego oprogramowania
po stronie Klienta.
Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z realizacji usług, w tym wynikających z
odpowiedzialności przed dłużnikiem (za jego zgodą) z tytułu utrzymywania przez Klienta na giełdzie wierzytelności
nieprawdziwych danych o zadłużeniach na podstawie niniejszego Regulaminu jest Stały Sąd Arbitrażowy we Wrocławiu
(www.amadeus.biz.pl) a dla płatności wynikających z opłat określonych w Cenniku Sąd Powszechny we Wrocławiu.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

2.
3.
4.
5.

Klient wyraża zgodę na prowadzenie korespondencji w formie listu zwykłego, faksu lub drogą elektroniczną (w szczególności
dotyczy to wezwania o dokonanie opłaty sądowej) ze skutkiem doręczenia listu poleconego oraz upoważnia Zleceniobiorcę do
wystawiania faktur bez podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania Zleceniodawcy i przesyłania ich drogą elektroniczną na
wskazany adres e-mail.
Do wynagrodzenia oraz kosztów postępowania należnych Kancelarii należy doliczyć podatek VAT, chyba że wystawca faktury
nie podlega VAT.
Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Świadczenia Usług i zakresu świadczonych usług. Zmiany są wiążące z
chwilą ich opublikowania na stronie www.tAIFun.com.pl.
Kancelaria zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich okoliczności, o których dowiedziała się w związku ze
świadczeniem usług lub sprawdzania kontrahenta.
Do udostępnionych przez Klienta, po uprzedniej jego zgodzie, danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych Kancelaria będzie stosowała zasady określone w ww. ustawie oraz Ustawie z dnia 18 lipca
2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7

CENNIK
Szanowny Kliencie
Zlecając windykację w danej sprawie otrzymujecie Państwo od nas bezpłatnie 510 Punktów o wartości 510 zł. Punkty te wystarczą
na przeprowadzenie pełnej ścieżki windykacji bez płacenia za windykację (a koszty windykacji ściągamy od dłużnika).
Dzięki liczeniu punktów przez nasz system możecie obserwować, ile realnie kosztuje windykacja sprawy, niezależnie, czy jest
prowadzona przez Państwa samodzielnie, czy przez kancelarię windykacyjną.
Cennik wyrażony w złotówkach przedstawia płatne usługi świadczone przez Kancelarię.

Cennik zwrotu kosztów windykacji
(wartość prowizji należnej od Klienta dla usługi Windykacji)

Koszty Windykacji Taifun Inkaso odzyskiwane od dłużnika:
Prowizja:
510 zł
710 zł
910 zł

Dla wierzytelności:
od 1000,00 zł
do 5000,00 zł
od 5000,01 zł
do 9000,00 zł
od 9000,01 zł

9%
w przypadku usługi windykacji zleconej
nie mniej niż 510 zł

Cennik opłat dla Usługi Windykacji
uproszczony: przy założeniu skierowania sprawy do EPU oraz braku wniesienia sprzeciwu przez dłużnika oraz nadzorowania
egzekucji w okresie 100 dni od daty skierowania wniosku egzekucyjnego
Usługa

Cena w
Punktach

Cena
(PLN netto)

USŁUGA WINDYKACJI CAŁKOWICIE NA KOSZT DŁUŻNIKA
(Gwarancja Pokrycia Kosztów Windykacji)
Dotyczy: obsługi bezspornych wierzytelności, powstałych pomiędzy
przedsiębiorcami po 28 kwietnia 2013 r., dochodzonych na podstawie
faktur VAT lub rachunków, wynikających z prowadzonej przez Klienta
działalności gospodarczej, co do których nie wszczęto postępowania
sądowego.
Analiza prawna wierzytelności – usługa podstawowa (na podstawie
danych)

50 Punktów

Bezpłatnie

Wezwanie do zapłaty - pocztą
(spełnienie wymogu formalnego przed skierowaniem sprawy do sądu)

40 Punktów

Bezpłatnie

Wezwanie do zapłaty - pocztą
(zawiadomienie o wpisaniu wierzytelności na GW )

30 Punktów

Bezpłatnie

Wezwanie do zapłaty - pocztą
(zawiadomienie o wpisaniu wierzytelności do KBIG)

30 Punktów

Bezpłatnie

Wezwanie do zapłaty - pocztą
(zawiadomienie o skierowaniu sprawy do sądu )

30 Punktów

Bezpłatnie
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Negocjacje online z dłużnikiem (pakiet 5 powiadomień e-mail oraz pismo
do dłużnika)

50 Punktów

Bezpłatnie

Publikacja ogłoszenia na giełdzie długów
(w tym: powiadomienie e-mail i sms do dłużnika)

30 Punktów

Bezpłatnie

Promowanie ogłoszenia na giełdzie (30, 60, 120 dni)

2,3,5 Punktów

2, 3, 5 PLN

Pieczęć prewencyjna

0 Punktów

Bezpłatnie

40 Punktów

Bezpłatnie

Umowa ugody z dłużnikiem

SUMA (ETAP POLUBOWNY) 300 Punktów

Bezpłatnie

SKIEROWANIE SPRAWY DO E-SĄDU
prowadzenie elektronicznego postępowania upominawczego EPU
1,50% od wartości
pozwu
(opłata sądowa wynosi
1,25%, opłata 0,25%
pokrywa koszty
bankowe i operacyjne),
nie mniej niż 50 PLN

wniesienie opłaty przed skierowaniem pozwu, przygotowanie pozwu

300 Punktów

Uzyskanie nakazu zapłaty

50 Punktów

Bezpłatnie

Uzyskanie klauzuli wykonalności dla nakazu zapłaty

30 Punktów

Bezpłatnie

Wezwanie do zapłaty - pocztą
(zawiadomienie o skierowaniu sprawy do egzekucji )

30 Punktów

Bezpłatnie

Skierowanie elektronicznego wniosku egzekucyjnego do komornika
wybranego przez Radcę

100 Punktów

Bezpłatnie

SUMA (ETAP SĄDOWY) 510 Punktów
SKIEROWANIE SPRAWY DO EGZEKUCJI
prowadzenie postępowania egzekucyjnego
Skierowanie elektronicznego wniosku egzekucyjnego do komornika
wybranego przez Radcę

100 Punktów

Bezpłatnie

Pełnomocnictwo procesowe dla Radcy
(opłata skarbowa jest wnoszona na konto urzędu gminy)

300 Punktów

17,00 PLN

Opłaty egzekucyjne na podstawowe czynności – ZAJĘCIE RACHUNKÓW
/ sprawdzenie dłużnika
0 Punktów
(opłata jest wnoszona na konto komornika)

60,00 PLN / 167,11 PLN

Nadzorowanie postępowania egzekucyjnego przez okres 100 dni

Bezpłatnie

500 Punktów

SUMA (ETAP EGZEKUCJI) 510 Punktów
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Cennik opłat dla Usługi Windykacji i Windykacji Zleconej
pełny: obejmuje wszystkie opłaty i wszystkie warianty usługi
Cena w
Punktach

Usługa

Cena
(PLN netto)

USŁUGA WINDYKACJI CAŁKOWICIE NA KOSZT DŁUŻNIKA
(Gwarancja Pokrycia Kosztów Windykacji)
Dotyczy: obsługi bezspornych wierzytelności, powstałych pomiędzy
przedsiębiorcami po 28 kwietnia 2013 r., dochodzonych na podstawie
faktur VAT lub rachunków, wynikających z prowadzonej przez Klienta
działalności gospodarczej, co do których nie wszczęto postępowania
sądowego.
Analiza prawna wierzytelności – usługa podstawowa (na podstawie
danych)

50 Punktów

Bezpłatnie

Wezwanie do zapłaty - pocztą
(spełnienie wymogu formalnego przed skierowaniem sprawy do sądu)

40 Punktów

Bezpłatnie

Wezwanie do zapłaty - pocztą
(zawiadomienie o wpisaniu wierzytelności na GW )

30 Punktów

Bezpłatnie

Wezwanie do zapłaty - pocztą
(zawiadomienie o wpisaniu wierzytelności do KBIG)

30 Punktów

Bezpłatnie

Wezwanie do zapłaty - pocztą
(zawiadomienie o skierowaniu sprawy do sądu )

30 Punktów

Bezpłatnie

Negocjacje online z dłużnikiem (pakiet 5 powiadomień e-mail oraz pismo
do dłużnika)

50 Punktów

Bezpłatnie

Publikacja ogłoszenia na giełdzie długów
(w tym: powiadomienie e-mail i sms do dłużnika)

30 Punktów

Bezpłatnie

Promowanie ogłoszenia na giełdzie (30, 60, 120 dni)

2,3,5 Punktów

2, 3, 5 PLN

Pieczęć prewencyjna

0 Punktów

Bezpłatnie

Umowa ugody z dłużnikiem

40 Punktów

Bezpłatnie

SUMA (ETAP POLUBOWNY) 300 Punktów

Bezpłatnie

USŁUGA WINDYKACJI ZLECONEJ
(Zwrot Kosztów Windykacji dla wierzytelności objętych ustawą z dn.
08-03-2013)
Dotyczy: obsługi dochodzenia wierzytelności w ramach windykacji
bezpośredniej przez windykatora nadzorującego procedury,
analizującego wierzytelność pod względem prawnym, prowadzącego
wywiad gospodarczy o dłużniku lub prowadzącego negocjacje
bezpośrednie z dłużnikiem albo zlecenia Radcy prowadzenia
postępowania sądowego w postępowaniu zwykłym po wniesieniu przez
dłużnika sprzeciwu / zarzutów albo zlecenia Radcy prowadzenia
postępowania sądowego w postępowaniu w sądzie stacjonarnym.
Procedura windykacji (jak dla etapu powyższego)

300 Punktów

Bezpłatnie

Obsługa dochodzenia wierzytelności w ramach windykacji bezpośredniej
przez windykatora nadzorującego procedury, analiza wierzytelność pod
względem prawnym, wywiad gospodarczy o dłużniku oraz negocjacje
bezpośrednie z dłużnikiem

210 Punktów

Bezpłatnie

zlecenie windykacji terenowej (za każdą wizytę)

400 Punktów

400,00 PLN

SUMA (ETAP POLUBOWNY) 510 Punktów
SKIEROWANIE SPRAWY DO E-SĄDU
prowadzenie elektronicznego postępowania upominawczego EPU
wniesienie opłaty przed skierowaniem pozwu, przygotowanie pozwu

300 Punktów

1,50% od wartości pozwu
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(opłata sądowa wynosi
1,25%, opłata 0,25%
pokrywa koszty bankowe i
operacyjne), nie mniej niż
50 PLN
Uzyskanie nakazu zapłaty

50 Punktów

Bezpłatnie

Uzyskanie klauzuli wykonalności dla nakazu zapłaty

30 Punktów

Bezpłatnie

Wezwanie do zapłaty - pocztą
(zawiadomienie o skierowaniu sprawy do egzekucji )

30 Punktów

Bezpłatnie

Skierowanie elektronicznego wniosku egzekucyjnego do komornika
wybranego przez Radcę

100 Punktów

Bezpłatnie

SUMA (ETAP SĄDOWY) 510 Punktów
SKIEROWANIE SPRAWY DO SĄDU STACJONARNEGO
prowadzenie postępowania sądowego
5 % od wartości pozwu
(opłata sądowa wynosi
5%,),
nie mniej niż 50 PLN
oraz opłata od
pełnomocnictwa 17 PLN

wniesienie opłaty przed skierowaniem pozwu, przygotowanie pozwu

0 Punktów

Koszty zastępstwa procesowego

600 Punktów

Ustalane z Radcą przed
skierowaniem pozwu

Uzyskanie nakazu zapłaty

50 Punktów

Bezpłatnie

Uzyskanie klauzuli wykonalności dla nakazu zapłaty

30 Punktów

Bezpłatnie

Min. 600
Punktów

Ustalane z Radcą przed
podjęciem czynności, nie
mniej niż 50%
minimalnych kosztów
zastępstwa procesowego

Postępowanie zwykłe, np. wskutek wniesienia sprzeciwu lub zarzutów
(zawiadomienie o skierowaniu sprawy do egzekucji )

SUMA (ETAP SĄDOWY) 1280 Punktów
SKIEROWANIE SPRAWY DO EGZEKUCJI
prowadzenie postępowania egzekucyjnego
Skierowanie elektronicznego wniosku egzekucyjnego do komornika
wybranego przez Radcę

100 Punktów

Bezpłatnie

Pełnomocnictwo procesowe dla Radcy
(opłata skarbowa jest wnoszona na konto urzędu gminy)

300 Punktów

17,00 PLN

Opłaty egzekucyjne na podstawowe czynności
(opłata jest wnoszona na konto komornika)

0 Punktów

167,11 PLN

Zlecenie komornikowi poszukiwania majątku
(opłata jest wnoszona na konto komornika)

0 Punktów

( 61,61 PLN )*

Zlecenie komornikowi poszukiwania majątku – opłata za ustalenie
nieruchomości
(opłata jest wnoszona na konto komornika)

50 Punktów

( 25,00 PLN )*

Nadzorowanie postępowania egzekucyjnego przez okres 100 dni

500 Punktów

Bezpłatnie

Skierowanie elektronicznego wniosku egzekucyjnego do komornika
wybranego przez Klienta

300 Punktów

( Min. 100,00 PLN )*

Nadzorowanie postępowania egzekucyjnego po w/w okresie
(dodatkowe zlecenie od Klienta)

100 Punktów / m( 50,00 PLN / 1 miesiąc )*
c

Weryfikacja do sądu danych dłużnika w przypadku nieprawidłowego
adresu dłużnika

30 Punktów

30,00 PLN

Wniosek o ustalenie danych dłużnika

30 Punktów

100,00 PLN
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Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

15 Punktów

Bezpłatnie

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

35 Punktów

Bezpłatnie

Wniosek o zajęcie wierzytelności

20 Punktów

Bezpłatnie

Wniosek o zajęcie rachunku bankowego

20 Punktów

Bezpłatnie

Wniosek o zajęcie ruchomości

20 Punktów

Bezpłatnie

Wniosek o egzekucję z nieruchomości

20 Punktów

Bezpłatnie

Wniosek o udzielenie informacji

20 Punktów

Bezpłatnie

Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego

20 Punktów

Bezpłatnie

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

20 Punktów

Bezpłatnie

SUMA (ETAP EGZEKUCJI) > 1500 Punktów
OPŁATY W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM WINDYKACJI
obowiązują dla każdego etapu postępowania
zlecenie windykacji wierzytelności nie powstałych w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej lub przysługujących od osób fizycznych (w
takim wypadku nie można dochodzić zwrotu kosztów windykacji na
podstawie w/w ustawy)

510,00 PLN

zlecenie windykacji wierzytelności spornej, która była kwestionowana
przed zleceniem windykacji,

510,00 PLN

zlecenie windykacji wierzytelności objętej już postępowaniem sądowym, w
szczególności jeżeli Klient jako podstawę dochodzenia roszczeń
wprowadzi dane z faktur, nie informując Kancelarii, że na ich
0 Punktów
podstawie toczy się już postępowanie sądowe,
zlecenie wykreślenia danych o wierzytelności z giełdy wierzytelności oraz
z innych rejestrów bez podawania przyczyny

0 Punktów

510,00 PLN

510,00 PLN

