Szanowni Państwo,

Wezwanie do zapłaty może przygotować i wysłać do dłużnika prawnicza firma windykacyjna, i
to bez konieczności zlecania całego procesu windykacji.
Jest to jednorazowy, niewielki koszt kilkudziesięciu złotych - wezwanie zostanie wysłane z
firmy windykacyjnej INTACTO Centrum Windykacji Sp. z o.o.
***
Firma windykacyjna przygotuje i wyśle dłużnikowi wezwanie w Państwa imieniu. Dzięki temu
wezwanie zyska większą siłę oddziaływania. Koszt usługi to 49 zł netto.
Treść wezwania będzie dopasowane do szczegółów Państwa sprawy. Do Państwa należy
również wybór jaki ma być charakter wezwania (monit/przypomnienie, wezwanie czy może
ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty).
Na kopercie i na wezwaniu znajdzie się logo „INTACTO Centrum Windykacji sp. z o.o.”
Kopię przesłanego wezwania wraz z potwierdzeniem wysłania prześlemy Państwu pocztą
(mogą być potrzebne w przypadku skierować sprawy do sądu).
***
INTACTO Centrum Windykacji wysyła dziesiątki wezwań uzyskując w ten sposób odzew
w zdecydowanej większości prowadzonych spraw.

Możesz teraz skorzystać jednorazowo z oddziaływania prawniczej firmy
windykacyjnej bez dalszych zobowiązań. Wystarczy, że wypełnisz
i prześlesz formularz umieszczony na następnych stronach.
Nie wiesz jak wypełnić któreś z pól formularza? Może jeszcze się wahasz?
Skontaktuj się z naszym konsultantem, który odpowie na Twoje pytania i wątpliwości tel. 12 260 11 05

Szczegóły oferty Skuteczne Wezwanie do Zapłaty (w skrócie SWDZ) znajdziesz pod adresem
http://intacto.pl/index.php/Skuteczne-wezwanie-do-zaplaty.html
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ZLECENIE wysłania do dłużnika
wezwania do zapłaty należności
Prosimy o czytelne wpisanie pełnych danych. Na podstawie tych informacji skierujemy wezwanie do Państwa dłużnika. W razie problemów czy
wątpliwości z wypełnieniem prosimy zapoznać się z komentarzami w treści formularza lub o kontakt z konsultantem tel. 012 260 11 05.

1. ZLECAJĄCY - Wierzyciel
(Imię i nazwisko / Nazwa firmy)

Adres zamieszkania/siedziby:
(wpisać właściwe)

ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy

Adres do korespondencji

(jeżeli jest inny niż podany wyżej)
ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy

Numer konta bankowego

(konto, na które ma być wpłacona należność)

NIP

PESEL (jeśli osoba fizyczna nie prowadząca

KRS lub numer ewid. dział. gosp.

Osoba kontaktowa

Telefon (proszę wypełnić - ważne)

E-mail (proszę wypełnić - ważne)

działalności gospodarczej)

2. DŁUŻNIK

Imię i nazwisko / Nazwa firmy
Adres główny

- adres siedziby jeśli firma
- adres zamieszkania jeśli osoba fizyczna nie
prowadząca działalności gospodarczej

Adres dodatkowy: (zaznacz kwadrat)





49 zł

zamieszkania
prowadzenia działalności
zamieszkania członka zarządu
zamieszkania wspólnika s.c.

ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy

Adresat: imię, nazwisko (jeśli adres zamieszkania), ulica, numer domu, numer lokalu,
miejscowość, kod pocztowy)

Adres dodatkowy 2: (zaznacz kwadrat)





zamieszkania
prowadzenia działalności
zamieszkania członka zarządu
zamieszkania wspólnika s.c.

+15 zł
Adresat: imię, nazwisko (jeśli adres zamieszkania), ulica, numer domu, numer lokalu,
miejscowość, kod pocztowy)

Adres dodatkowy 3: (zaznacz kwadrat)





zamieszkania
prowadzenia działalności
zamieszkania członka zarządu
zamieszkania wspólnika s.c.

+15 zł
Adresat: imię, nazwisko (jeśli adres zamieszkania), ulica, numer domu, numer lokalu,
miejscowość, kod pocztowy)

Jeśli wezwanie do zapłaty ma posłużyć w gospodarczym postępowaniu sądowym:
1.
powinno być wysłane na adres zamieszkania przedsiębiorcy jeśli dłużnikiem jest os.fizyczna prowadząca dział. gosp.
2.
powinno być wysłane na adres zamieszkania każdego ze wspólników jeśli dłużnikiem jest spółka cywilna (de facto dłużnikami są jej wspólnicy)
Adres zamieszkania dłużnika może zostać ustalony przez INTACTO nieodpłatnie o ile znana jest gmina lub miasto zarejestrowania działalności gosp. dłużnika.
Dla zwiększenia skuteczności polubownego odzyskania Państwa należności zalecamy wysłanie wezwań na wszystkie znane adresy dłużnika.
Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT.

Uwagi:

Ciąg dalszy na następnej stronie...
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3. LISTA NALEŻNOŚCI - DŁUG
Z czego wynika? (faktura,
umowa,weksel, prawomocny
nakaz zapłaty, wyrok itp.)

Kwota i waluta
(bez odsetek):

Numer
dokumentu

Data
dokumentu

Data wymagalności *
(kiedy upłynął termin
płatności)

Dotychczasowe wpłaty
(prosimy wyszczególnić
kwoty i daty)

1.

2.

3.

Uwaga: Prosimy o przesłanie wraz z niniejszym zamówieniem kopii wymienionych wyżej dokumentów.
Jeżeli wierzytelność wynika z więcej niż 3 dokumentów – wpisz adnotację „wg załączników” i załącz zestawienie dokumentów.
W przypadku dużej ilości dokumentów załącz ich wydruk z programu księgowego.

●
●
●

Prosimy zlecenie wypełnić CZYTLENIE oraz PODAĆ PEŁNE i POPRAWNE DANE
Nie podanie telefonu i adresu email Zlecającego może uniemożliwić kontakt w sprawach realizacji tego Zlecenia
W razie pytań czy wątpliwości służymy pomocą – email: biuro@intacto.pl, tel. 012 260 11 05.

Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania Wierzyciela i zaciągania w jego imieniu zobowiązań oraz zapoznałem/am
się z regulaminem usługi ”Skuteczne wezwanie do zapłaty” i wyrażam zgodę na zapisy w nim zawarte oraz że dane zawarte w
niniejszym zleceniu są prawdziwe.
Zlecam INTACTO Centrum Windykacji Sp. z o.o. wysłanie wezwania do zapłaty na wskazane wyżej adresy dłużnika.

(data)________________ (podpis) ______________________ (pieczątka) ______________________

Następne kroki:
1.

Dokonaj wpłaty 60,27 zł (49 zł netto + 23% VAT) za wykonanie usługi w tytule podając skrót „SWDZ”, datę wypełnienia
zlecenia i nazwę dłużnika. Jeżeli podałeś więcej niż dwa adresy wysyłki, kwotę 60,27 zł powiększ o 18,45 zł (15 zł netto
+ 23% VAT) za trzeci i każdy kolejny adres wysyłki wezwania. Wpłata na konto: 30 1500 1487 1214 8004 9003 0000.

2.

Prześlij wypełnione zlecenie (ten formularz) oraz kopie dokumentów potwierdzających dług (faktury, weksel, nakaz
zapłaty itp.) pocztą na adres: INTACTO Centrum Windykacji Sp. z o.o. Rynek Dębnicki 13/7, 30-319 Kraków lub faksem
na numer 12 3502428 lub e-mailem na adres biuro@intacto.pl.

3.

W ciągu 3 dni po otrzymaniu płatności oraz weryfikacji otrzymanych dokumentów wysyłamy dłużnikowi wezwanie.

4.

Do Ciebie wysyłamy listem poleconym kopię wezwania i kopie potwierdzeń nadania oraz fakturę za usługę.

--------------* w przypadku nakazu zapłaty / wyroku data początkowa liczenia odsetek wyznaczona przez sąd
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Wezwania kierowane na podstawie zamówienia (str. 3 i 4) maja rozbudowana formę i treść dopasowaną do konkretnej sprawy tak aby uzyskać
odzew od dłużnika. Dla tych którzy sami chcą wysłać wezwanie załączamy ogólny wzór.

Wezwanie do zapłaty (wzór)
Wezwanie skierowane do:
Nazwa firmy, Imię i nazwisko przedsiębiorcy:

........................................................................................

Adres siedziby / ew. Adres zamieszkania

........................................................................................

Na podstawie art. 476 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) wzywamy do
natychmiastowego uregulowania należnej sumy tytułem zapłaty za:
Nr faktury:

........................................................................................

Data wystawienia:

........................................................................................

Kwota brutto:

........................................................................................

Data wymagalności:

........................................................................................

Pozostało do zapłaty:

........................................................................................

Słownie do zapłaty:

........................................................................................PLN

Wymienioną sumę prosimy przekazać na nasz rachunek bankowy w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania.
W przypadku nie przekazania należnej sumy w wyznaczonym terminie, skierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego
bez ponownego wezwania do zapłaty.
W przypadku gdy zapłąta została dokonana, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia realizacji przelewu.

........................................................................................
(pieczęć i podpis wierzyciela)
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