
Windykacja krajowa

Opłaty za podjęte działania w każdej sprawie

Windykacja bezpośrednia 

(wyjazdy do dłużników, negocjacje etc.)
Bez opłat

Przygotowanie powództwa (pozew sądowy) Bez opłat

Poszukiwanie spadkobierców dłużnika 500 zł netto

Zgłoszenie wierzytelności postępowaniu 

upadłościowym lub naprawczym
500 zł netto

 Prowadzenie sprawy sądowej1 Bez opłat – koszty wpisów sadowych ponosi klient

 Prowadzenie sprawy egzekucyjnej1 Bez opłat – koszty zaliczek i opłat komorniczych ponosi klient

Koszty wniosków do organów sądowych 

i administracji publicznej
Realne koszty – bez narzutu GKPZ

1 Koszty przyznanych bądź zasądzonych zastępstw prawnych (w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym etc.) obciążających 
dłużnika w kwocie netto, należne są GKPZ dopiero po ich odzyskaniu bądź zakończeniu postępowania wobec dłużnika 
(np. bezskuteczna egzekucja). 
Ponadto w każdej wierzytelności dochodzimy należności odsetkowych – stwierdzonych notami odsetkowymi bądź wprost z faktur, 
niezależnie od ich przeterminowania, za wynagrodzeniem dyskontowym netto 50% odzyskanych należności.

Powyższe dyskonta są niezmienne bez względu na etap postępowania – nie ulegają zwiększeniu w przypadku skierowania 

sprawy na drogę sądową bądź egzekucyjną.

Cennik Usług GKPZ 

Wartość roszczenia
Przeterminowanie (w dniach)

do 60 61–180 181–360 > 360 

powyżej 500.000 zł 3% 4% 6%
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od 250.000,01 zł do 500.000 zł 5% 6% 8%

od 100.000,01 zł do 250.000 zł 7% 8% 9%

od 50.000,01 zł do 100.000 zł 8% 10% 12%

oo 30.000,01 zł do 50.000 zł 9% 12% 13%

od 10.000,01 zł do 30.000 zł 10% 13% 15%

od 5.000,01 zł do 10.000 zł 11% 16% 18%

od 2.000,01 zł do 5.000 zł 12% 20% 25%

do 2.000 zł 15% 30% 35%

Proponujemy zawarcie umowy stałej współpracy

Warunki zawarcia umowy stałej współpracy

Pakiety Srebrny Złoty Platynowy

Abonament miesięczny 200,00 zł netto 500,00 zł netto 1 000,00 zł netto

Rabat w stosunku do cennika dyskontowego 10,00% 15,00% 20,00%

Pieczęć prewencyjna w cenie abonamentu 1 sztuka 3 sztuki 6 sztuk

Dodatkowa pieczęć prewencyjna
150 zł netto za sztukę 

miesięcznie

100 zł netto za sztukę 

miesięcznie

20 zł netto za sztukę 

miesięcznie

Dostęp on-line do bazy prowadzonych spraw niedostępny niedostępny Bez opłat




