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CENNIK  
  

Prowizja, jaką ponosi dłużnik  

Kwota rekompensaty należna Kancelarii  z kwot odzyskanych od dłużnika: 

Prowizja:  Podstawa prawna Wartość  wierzytelności:  

180 zł  

40 EUR rekompensaty z tytułu zwrotu kosztów 
odzyskiwania windykacji na podstawie art. 10 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych. 

do 5000,00 zł  

315 zł  

70 EUR rekompensaty z tytułu zwrotu kosztów 

odzyskiwania windykacji na podstawie art. 10 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych. 

od 5000,01 zł 

do 10.000,00 zł  

450 zł  

100 EUR rekompensaty z tytułu zwrotu kosztów 

odzyskiwania windykacji na podstawie art. 10 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych. 

od 10.00,01 zł  
   

Kto płaci?  Dłużnik,  

 
koszty windykacji są należne od dłużnika 

W razie braku  

zapłaty przez 

dłużnika 

O zł prowizji 

O zł kosztów adwokackich 

Nie płacisz jeżeli windykacja i 

egzekucja pozostaje bezskuteczna 

 

  

 

Opłata sądowa, jaką ponosi wierzyciel  

 

Czynności wykonywane przez 

Kancelarię 
Ile płacisz? Dlaczego płacisz? 

Czy otrzymasz zwrot 

opłaty? 

Wniesienie pozwu do E-sądu 

o zapłatę kwoty do 1500 zł 

30 zł 

stała opłata 

 

19,99 zł 

Opłata kancelaryjna  

30 zł stanowi obowiązkową opłatę 

na rzecz Sądu Rejonowego 

w Lublinie (E-sądu), 

 

opłata 19,99 zł pokrywa koszty 

przygotowania pozwu 

TAK 

kwota jest zasądzana 

w nakazie zapłaty i 

dłużnik 

zobowiązany jest 

do jej zwrotu 

Wniesienie pozwu do E-sądu 

o zapłatę kwoty powyżej 1500 zł 

1,25 % 

kwoty dochodzonej 

w pozwie,  

opłata może być należna 

w przedziałach 

kwotowych 

 

19,99 zł 

Opłata kancelaryjna  

1,25% stanowi obowiązkową 

opłatę na rzecz  

Sądu Rejonowego 

w Lublinie (E-sądu), 

 

 

opłata 19,99 zł pokrywa koszty 

przygotowania pozwu 

TAK 

kwota jest zasądzana 

w nakazie zapłaty i 

dłużnik 

zobowiązany jest 

do jej zwrotu 
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Koszty zastępstwa procesowego, jakie ponosi dłużnik   
Koszty są należne kancelarii z kwot odzyskanych od dłużnika lub w przewidzianych sytuacjach,  

np. związanych z umorzeniem długu lub odstąpieniem od zlecenia  

  

Usługa   

E-Sąd lub Sąd Właściwy w nakazie zapłaty 

zobowiąże Dłużnika do zwrotu Wierzycielowi 

kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu 

upominawczym.  

 

Zgodnie z Rozporządzeniami Ministra 

Sprawiedliwości stawka minimalna kosztów w 

postępowaniu upominawczym wynosi:  

 

Wartość długu   

 

jeżeli wierzytelność przekracza 

Cena  

netto 

(ZŁ)   

 
500 zł, ale nie przekracza 1500 zł 180 zł 

 
1500 zł ale nie przekracza 5000 zł 600 zł 

 
5000 zł ale nie przekracza 10.000 zł 1200 zł 

 
10.000 zł ale nie przekracza 50.000 zł 2400 zł 

 
50.000 zł ale nie przekracza 200.000 zł 3600 zł 

 
powyżej 200.000 zł 7200 zł 

 

Opłata egzekucyjna, jaką ponosi wierzyciel  

 

SKIEROWANIE SPRAWY DO EGZEKUCJI   

prowadzenie postępowania egzekucyjnego  

KWOTA 

ZWROTNA OD 

DŁUŻNKA   

Skierowanie elektronicznego wniosku egzekucyjnego do komornika 

wybranego przez Radcę   
- Bezpłatnie  

Pełnomocnictwo procesowe dla Radcy  

(opłata skarbowa jest wnoszona na konto urzędu gminy)  
- 17,00 ZŁ  

Opłaty egzekucyjne na podstawowe czynności  

– ZAJĘCIE RACHUNKÓW, WIERZYTELNOSCI, NIERUCHOMOŚCI /  

sprawdzenie dłużnika – wyjawienie majątku 

(opłata jest wnoszona na opłaty komornika) 

TAK 

300 ZŁ  

Nadzorowanie  postępowania egzekucyjnego przez okres 3 miesięcy   - Bezpłatnie  
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Usługi bezpłatne i płatne w ramach zlecenia 

Cennik opłat ponoszonych przez Klienta  

dla Usługi Windykacji e-sądowej  
 

Zakres podstawowy: przy założeniu skierowania sprawy do e-sądu oraz braku wniesienia sprzeciwu przez dłużnika oraz 

nadzorowania egzekucji w okresie 100 dni od daty skierowania wniosku egzekucyjnego  

– klient ponosi tylko opłaty sądowe 1,25 % oraz 19,99 zł za przygotowanie pozwu oraz 300 zł jeżeli sprawa trafi do 

egzekucji 

Usługa   

KWOTA 

ZWROTNA OD 

DŁUŻNKA   

Cena  netto 

(zł)   

Analiza prawna wierzytelności – usługa podstawowa (na podstawie danych) 

w sprawach nieskomplikowanych  
- Bezpłatnie  

Wezwanie do zapłaty - emailem   

(spełnienie wymogu formalnego przed skierowaniem sprawy do sądu)   
- Bezpłatnie   

Wezwanie do zapłaty - pocztą  - samodzielnie przez Klienta na podstawie 

przygotowanego przez Kancelarię wezwania 

(spełnienie wymogu formalnego przed skierowaniem sprawy do sądu)    

- Bezpłatnie   

Negocjacje online z dłużnikiem po uzyskaniu nakazu zapłaty  

(pakiet 5 powiadomień e-mail)   
- Bezpłatnie   

Publikacja ogłoszenia na giełdzie długów   

(w tym: powiadomienie e-mail i sms do dłużnika)   
- Bezpłatnie  

Uzyskanie nakazu zapłaty   - Bezpłatnie   

Uzyskanie klauzuli wykonalności dla nakazu zapłaty   - Bezpłatnie  

Wezwanie do zapłaty - emailem   

(zawiadomienie o skierowaniu sprawy do egzekucji )   
- Bezpłatnie   

Skierowanie elektronicznego wniosku egzekucyjnego do komornika 

wybranego przez Radcę   
- Bezpłatnie  

Ustalenie numeru PESEL i adresu dłużnika na potrzeby E-Sądu 

(sąd w razie braku odbioru korespondencji sądowej wzywa do uzupełnienia  

PESEL dłużnika i adresu zameldowania lub zamieszkania). 

 

Korespondencja nie odebrana pod adresem zameldowania jest traktowana 

jako doręczona (tzw. fikcja doręczenia)  

-  500 zł 

Administrowanie wpisem na giełdach wierzytelności i w rejestrach 

dłużników 

(w tym, wykreślenie z giełdy wierzytelności na wniosek wierzyciela) 

500 zł Bezpłatnie 

Administrowanie wpisem na giełdach wierzytelności i w rejestrach 

dłużników 

(w tym, wykreślenie z giełdy wierzytelności na wniosek dłużnika) 

500 zł 500 zł 
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Dodatkowe Usługi bezpłatne i płatne  

wykonywane w ramach dodatkowego zlecenia 
 

Usługa   

KWOTA 

ZWROTNA 

OD 

DŁUŻNKA 

Cena  (zł netto)   

Harmonogram spłat  

- zlecenie windykacji polubownych spłat tytułem nakazu zapłaty 

(dodatkowe zlecenie egzekwowania realizacji ugody)   

 

TAK 10% od każdej wpłaty   

Wezwanie do zapłaty - pocztą  - przez Kancelarię, śledzenie przesyłki, 

reklamacja na poczcie 

    

TAK 24 zł   

Promowanie ogłoszenia na giełdzie (bezterminowo)   

Przygotowany zostanie artykuł promujący wystawioną na giełdzie 

wierzytelność, opisane zostaną powiązania dłużnika oraz wystawiona opinia 

o dłużniku. 

Artykuł jest wysoko  promowany w wyszukiwarkach internetowych. 

Koszt artykułu zawiera również opłatę dla copywraitera, który przygotuje 

raport o zadłużeniu w artykule. Prosimy również o Państwa opinię o tym 

dłużniku do zamieszczenia w artykule. 

TAK 300 ZŁ   

Pieczęć prewencyjna    Bezpłatnie  

Umowa ugody z dłużnikiem    Bezpłatnie  
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Zasady wypłaty wynagrodzenia 
 

 

Czynności wykonywane przez Kancelarię Ile płacisz? Dlaczego płacisz? 
Czy otrzymasz zwrot 

opłaty? 

Po zapłaceniu przez dłużnika należne są, 

zapłacone przez dłużnika: 

prowizja w 

wysokości 

rekompensaty za 

koszty windykacji 

 

koszty zastępstwa 

procesowego i 

egzekucyjnego oraz 

koszty uboczne 
  

Prowizja jest należna w związku z 

prowadzeniem windykacji i 

ponoszeniem przez Kancelarię 

kosztów zastępstwa 

procesowego. 

 Koszty zastępstwa są zasądzane 

od dłużnika. 

Koszty uboczne, w tym 

rekompensata za koszty 

odzyskiwania należności są 

należne w związku z 

prowadzeniem przez Kancelarię 

windykacji i rozliczane z 

pierwszych wpłat od dłużnika. 

TAK 

prowizja obciąża 

dłużnika. 

 

koszty są należne 

wyłącznie po 

zapłaceniu przez 

dłużnika 

Brak zapłaty przez dłużnika 
O zł prowizji 

O zł kosztów 

adwokackich 

Nie płacisz jeżeli windykacja i 

egzekucja pozostaje 

bezskuteczna  

 - 

Opłata przy skierowaniu sprawy do 

Komornika 
300 zł 

Jest to  opłata za czynności 

wykonywane przez komornika 

TAK 

wniesione 

opłaty  doliczane są 

do kwoty 

odzyskanej przez 

komornika. 

Odpowiedź na sprzeciw oraz 

nieobowiązkowe, osobiste stawiennictwo 

radcy prawnego na rozprawie przed 

sądem cywilnym, po wniesieniu przez 

dłużnika sprzeciwu od nakazu zapłaty 

lub skierowaniu sprawy do rozpatrzenia 

w trybie zwykłym. 

Wysokość wynagrodzenia 

za osobiste 

stawiennictwo jest 

ustalana z radcą 

prawnym  

Wynagrodzenie radcy za 

stawiennictwo oraz zwrot 

kosztów dojazdu na miejsce 

rozprawy i sporządzenie 

odpowiedzi na sprzeciw. 

TAK 

sąd powinien zasądzić 

koszty 

pełnomocnika 

procesowego 
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Zasady wypłaty wynagrodzenia 
 

 

Czynności wykonywane przez Kancelarię Ile płacisz? Dlaczego płacisz? 
Czy otrzymasz zwrot 

opłaty? 

Cofnięcie przez Klienta  pozwu o zapłatę 

w trakcie postępowania przed sądowego. 
w zależności od 

 wysokości kwoty  

dochodzonej pozwem  
o zapłatę: 

90 zł do 500 zł 

270 zł do 1500 zł 

900 zł do 5000 zł 

1800 zł do 10000 zł 

3600 zł do 50000 zł 

5400 zł do 200000 zł 

10800 zł powyżej 200000 zł 

 

Koszty zastępstwa 

procesowego ustalane 

są przez sąd na 

zasadach wynikających 

z rozporządzenia 

Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 

22 października 2015r. 

w sprawie opłat za 

czynności prawne 

radców prawnych / 

adwokackie. 

Działania te powodują brak 

możliwości uzyskania nakazu 

zapłaty lub odzyskania 

od dłużnika wynagrodzenia 

za usługi, z których do tej pory 

Klient korzystał za darmo. 

NIE 

opłata stanowi 

wynagrodzenie 

pełnomocnika 

za świadczone 

na Państwa rzecz 

usługi. 

Wypowiedzenie przez Klienta umowy 

windykacji lub pełnomocnictwa radcy 

prawnemu w trakcie postępowania przed 

sądem.  

Wycofanie przez Klienta oferty sprzedaży 

wierzytelności zamieszczonej przez 

Kancelarię 

Oddalenie powództwa przez sąd cywilny 

z powodu jego wcześniejszej zapłaty przez 

dłużnika i braku poinformowania o tym 

Pełnomocnika. 

 

 


