
  

Windykacja Krajowa
Tabela Opłat - Windykacja Sądowa i Egzekucyjna

Ceny obowiązują niezależnie od wartości wierzytelności

Wynagrodzenie GKPZ Stawka windykacji polubownej x 1,5

Opłata za przygotowanie i złożenie powództwa 400 zł + opłata sądowa (wynikająca z 
przepisów)

Opłata za przygotowanie i złożenie powództwa pokrywa:
● koszt analizy dokumentów i opracowanie treści pozwu
● opłatę sądową od pozwu (wpis sądowy)
● opłatę skarbową od pełnomocnictwa
● koszty uzyskania danych adresowych dłużnika w BEL / PESEL
● opłatę sądową od klauzuli wykonalności

Udział pełnomocnika procesowego w rozprawie (bez limitu kilometrów) 300 zł 

Opłata za wszczęcie postępowania egzekucyjnego 200 zł

Przygotowanie zażalenia lub skargi na czynność Sądu lub organu 100 zł

Przygotowanie odpowiedzi na stanowisko dłużnika w toku postępowania 100 zł

Przygotowanie pisma kwestionującego stanowisko biegłego lub organu 100 zł

Raportu ze stanu spraw na potrzeby badania sprawozdanie finansowego
50 zł / sprawa

min 300 zł / raport

● Podane ceny są wartościami netto i doliczany jest do nich VAT
● W każdej wierzytelności dochodzimy należności odsetkowych za wynagrodzeniem dyskontowycm 50% 

od odzyskanych kwot
● Koszty przyznanych bądź zasądzonych zastępstw prawnych obciążających dłużnika w kwocie netto, 

należne są GKPZ dopiero po ich odzyskaniu bądź zakończeniu postępowania wobec dłużnika np. 
bezskuteczną egzekucją

● Prowizja za sukces od kosztów windykacji 50%

W sprawach gospodarczych - KOSZTY WINDYKACJI POKRYWA DŁUŻNIK

Czynności podejmowane w ramach windykacji SĄDOWEJ i EGZEKUCYJNEJ

Opracowanie pozwu Redagowanie porozumień Odpieranie zarzutów dłużnika

Negocjacje Weryfikacja stanu majatkowego Analiza dokumentacji

Reprezentacja radcy prawnego Czynności terenowe
Przygotowywanie pism 

procesowych
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