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WSTĘP
Wiemy, że opóźnienia w płatnościach są na polskim rynku normą, a odzyskanie długu wymaga od 
każdego przedsiębiorstwa konkretnego nakładu pracy i poświęcenia realnych kosztów. 

Dodatkowo, opóźnienie te mogą odbić się negatywnie na płynności finansowej firmy, która musi na 
czas regulować zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego czy pracowników. 
 
Wiemy również, jak ważny jest obecnie każdy klient, jak trudno zdobyć nowego i jak łatwo stracić 
dotychczasowego. Dlatego rozumiemy, że każdy przedsiębiorca ma trudny wybór między tworzeniem 
dobrych relacji z kontrahentami, a twardym egzekwowaniem terminów płatności własnych faktur.

Aby Państwu pomóc stworzyliśmy nowoczesną usługę Wezwanie do zapłaty PLUS na koszt 
dłużnika. W jej ramach kontaktujemy się z Państwa kontrahentami i w profesjonalny sposób 
wyjaśniamy przyczyny opóźnień w płatnościach, jednocześnie im zaradzając. W konsekwencji 
znacznie przyśpieszamy spłatę należności. Działania prowadzimy w miękki, dyplomatyczny sposób 
dostosowany do wymagań dzisiejszego rynku.

Dzięki współpracy z nami kilkadziesiąt tysięcy firm różnej wielkości może ze spokojem patrzeć
w przyszłość i planować swoje działania.

Zapraszamy do skorzystania z Wezwania do zapłaty PLUS na koszt dłużnika!

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów.

Nasi Klienci są pod szczególną ochroną, 
a ich faktury płacone są w pierwszej kolejności.„ „

WEZWANIE DO ZAPŁATY  PLUS
kompleksowa obsługa wierzytelności na każdym etapie postępowania 

Wezwanie do zapłaty PLUS na koszt dłużnika zbudowaliśmy w oparciu o najlepsze praktyki 
wypracowane w branży zarządzania należnościami, łączące zarówno miękkie środki wpływu 
na dłużnika (nie pozostawiające uszczerbku na relacjach biznesowych między kontrahentami), 
jak i efektywne metody profesjonalnej windykacji. Dzięki zapisom Ustawy o terminach zapłaty  
w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 403) to na dłużniku spoczywa 
obowiązek pokrycia wszelkich kosztów przeprowadzonego procesu windykacyjnego.

Zgodnie z zapisami ustawy, Wezwanie do zapłaty PLUS na koszt dłużnika może być wykorzystywane 
w przypadku wierzytelności, które powstały w wyniku transakcji zawartych po 27 kwietnia 2013 r.

KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ FILM

http://www.youtube.com/watch?v=cueyLqHb9MU
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Postępowanie upominawcze:

 �Wysyłka upomnienia  przez Kaczmarski Inkasso (    sprawdź    ) do dłużnika, 
informującego o braku płatności na Państwa konto wraz z wyjaśnieniem 
konsekwencji dalszego uchylania się od regulowania rachunku.
 � Prowadzenie mediacji z dłużnikiem przez Kaczmarski Inkasso, w tym miękki telefon w celu 
określenia, czy otrzymał on fakturę i czy nie podważa jej zasadności.
 � Postępowanie upominawcze trwa przez 13 dni od daty złożenia zlecenia do KRD BIG SA  
i dedykowane jest wierzytelnościom przeterminowanym nie dłużej, niż 60 dni.
 � Odzyskanie należności w ramach postępowania upominawczego nie wiąże się z żadnymi 
opłatami ze strony wierzyciela i dłużnika. Zgodnie z zapisami ustawy o terminach zapłaty  
w transakcjach handlowych wierzyciel może wystawić dłużnikowi notę księgową  
- obciążeniową na kwotę 40 Euro. Wzór takiej noty KRD BIG SA udostępni po zakończeniu 
postępowania.

Postępowanie polubowne:

 �Wysyłka wezwania do zapłaty z KRD BIG SA ostrzegającego o upublicznieniu informacji  
o dłużniku w rejestrze w wypadku braku spłaty w kolejnych 30 dniach.
 �Wykorzystywanie narzędzi windykacji polubownej.
 � Prowizja 9% (min. 510 zł) za odzyskanie należności na etapie postępowania polubownego, 
zwracana przez dłużnika na podstawie wystawionej mu noty księgowej - obciążeniowej.

Postępowanie windykacyjne:

 � Dopisanie dłużnika do KRD BIG SA.
 �Wysyłka powiadomienia o wpisie do KRD BIG SA oraz o konsekwencjach tego wpisu.
 �Wykorzystanie dostępnych narzędzi windykacji.
 � Prowizja 12% (min. 510 zł), zwracana przez dłużnika na podstawie wystawionej mu noty  
księgowej - obciążeniowej.

Wyższa kwota prowizji ma skłonić dłużnika do dokonania spłaty już na etapie polubownym, 
a więc szybszego odzyskania pieniędzy przez wierzyciela.

Postępowanie sądowe:

 � Przygotowanie materiałów dowodowych do przekazania sprawy do postępowania sądowego.
 � Przekazanie sprawy do kancelarii prawnej Via Lex, w celu skierowania jej do postępowania 
sądowego. Klient poniesie jedynie koszt opłaty sądowej, wynikającej z oficjalnej tabeli opłat 
sądowych obowiązujących z Polsce.
 � Negocjacje z dłużnikiem przy współpracy z kancelarią prawną.
 � Merytoryczny nadzór nad prowadzoną sprawą w kancelarii prawnej.
 � Prowizja 17% (min. 1000 zł) za odzyskanie należności na etapie postępowania sądowego, 
zwracana przez dłużnika na podstawie wystawionej mu noty księgowej - obciążeniowej.

→

Postępowanie egzekucyjne:

 � Negocjacje telefoniczne oraz wymiana korespondencji po uzyskaniu wyroku sądowego.
 � Poszukiwanie majątku dłużnika w celu wskazania go we wniosku egzekucyjnym, a tym 
samym zwiększenie skuteczności egzekucji.
 � Skierowanie wniosku egzekucyjnego do współpracującej Kancelarii Komorniczej. Klient 
poniesie jedynie koszt opłaty egzekucyjnej, wynikającej z oficjalnej tabeli opłat egzekucyjnych 
obowiązujących z Polsce.
 � Zlecenie poszukiwania majątku dłużnika kancelarii komorniczej.
 � Prowizja 20% (min. 2000 zł) za odzyskanie należności na etapie postępowania sądowego, 
zwracana przez dłużnika na podstawie wystawionej mu noty księgowej - obciążeniowej.

Jeśli egzekucja okaże się bezskuteczna, prowadzony jest nadzór nad sprawą przez okres 10 lat.

Postępowanie po bezskutecznej egzekucji:

 � Nadzór nad sytuacją finansową dłużnika, poprzez przeszukiwanie dostępnych baz danych 
raz na pół roku, po upływie 3 lat - co 1 rok.
 � Ustawowe uaktualnianie danych dotyczących zadłużenia w KRD BIG SA.
 � Kierowanie sprawy do ponownego postępowania egzekucyjnego w ustalonych okresach  
(po uzgodnieniu z klientem).
 � Prowizja 30% (min. 3000 zł) za odzyskanie należności na etapie postępowania  
po bezskutecznej egzekucji, zwracana przez dłużnika na podstawie wystawionej mu noty 
księgowej - obciążeniowej.
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WAŻNE !!!

Rozliczenie usługi w praktyce,  czyli jak obciążyć dłużnika kosztami postępowania:

Na etapie postępowania upominawczego:

 � Przy spłacie zadłużenia na etapie postępowania upominawczego nie jest pobierana żadna 
opłata.
 � Zgodnie z zapisami ustawy o terminach płatności w transakcjach handlowych klienci KRD 
BIG SA mają prawo wystawić dłużnikowi notę księgową-obciążeniową na kwotę 40 Euro.

Na etapie postępowania polubownego, windykacyjnego, sadowego, egzekucyjnego i po 
bezskutecznej egzekucji:

 � Po spłacie należności przez dłużnika otrzymacie Państwo fakturę od Kaczmarski Inkasso 
(dotyczy postępowania polubownego i windykacyjnego) lub kancelarii prawnej Via Lex (dotyczy 
postępowania sądowego, egzekucyjnego, po bezskutecznej egzekucji), za przeprowadzone 
działania windykacyjne z terminem płatności 14 dni.
 �Wraz z fakturą otrzymacie Państwo notę księgową - obciążeniową w takiej samej 
wysokości, z terminem płatności 7 dni, którą należy podpisać i przesłać do dłużnika.

W przypadku gdy dłużnik nie ureguluje płatności wynikającej z noty księgowej – obciążeniowej, 
sprawa zostanie poprowadzona w ramach tego samego zlecenia i nie zostanie pobrana opłata 
prowizyjna. 

 

 

  
 

Kaczmarski Inkasso Sp. z o.o. ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław, www.kaczmarski.pl 
Wpis do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS 0000416781, 
NIP 8952012173, kapitał zakładowy 5 000 PLN. 

Naszym partnerem jest 

 
 
Wrocław, dnia 01.03.2014r. 

 
 

MIRO BEST 
         Ul. Reja 23  

50-142 Kiełczów 
 
 

 
UPOMNIENIE 

 
Szanowni Państwo, 
 
Kaczmarski Inkasso Sp. z o.o. informuje, że do dnia dzisiejszego nie została odnotowana zapłata należności 
naszego Klienta  

 
Sadowski Sp. z o.o. 

Ul. Prusa 32 
02-002 Warszawa 

 
w wysokości  1 000 zł   
 
Bardzo prosimy o sprawdzenie powodów opóźnienia. 
 
Jeśli płatność została już uiszczona, prosimy o zignorowanie niniejszego upomnienia. 
W przeciwnym wypadku prosimy o niezwłoczne uregulowanie zaległej należności. 
 
Płatność musi być zaksięgowana na rachunku bankowym naszego Klienta do dnia 2014-03-13.  
 
W przeciwnym przypadku po upływie w/w daty rozpoczniemy postępowanie windykacyjne, które wiąże się 
z kosztami prowizyjnymi w wysokości co najmniej 9% wartości należności, nie mniej niż 510 zł. 
 
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych  
(Dz. U. z 2013 r., nr 0 poz. 403)  dłużnik ma obowiązek pokrycia wszelkich kosztów odzyskania 
przeterminowanych należności naszych Klientów.  
 

Przypominamy również, że nasi Klienci objęci są szczególną ochroną 
i prosimy o regulowanie ich należności w terminie, za co z góry bardzo dziękujemy. 

 
( szczegóły zadłużenia na odwrocie ) 

 
Z poważaniem      
 
 
 
Karol Wojtkowski 
Prowadzący sprawę w Kaczmarski Inkasso 
         
tel. 71 77 45 745  fax. 71 77 45 789 
k.wojtkowski@kaczmarski.pl  

Upomnienie wysyłane do dłużnika w ramach Wezwania do zapłaty           na koszt dłużnikaPLUS

Wrocław, dnia 01.03.2014 r.
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REFERENCJE
„Wyróżnikiem naszego współdziałania jest ogromna baza wiedzy, jaką posiada firma. Wiedza na temat 
rynku, a także działanie przedsiębiorstwa w zgodzie z obowiązującymi kanonami reprezentowane 
przez KRD BIG S.A., wzbudza nasze zaufanie i pełne uznanie.”

Piotr Lewczuk
Prezes Zarządu
Idea Money SA

„Nasza opiekunka zaproponowała nam skorzystanie z najnowszej usługi KRD – Wezwania do zapłaty. 
Usługa ta polega na przekazaniu do KRD zlecenia na wysłanie do dłużnika wezwania do zapłaty 
włącznie z przechowywaniem potwierdzenia nadania lub w ostateczności wpisaniem niesolidnego 
dłużnika do rejestru w przypadku braku spłaty. Nie dość, że nasza praca w tym zakresie została 
ograniczona do minimum, to skuteczność w odzyskiwaniu zaległości okazała się bardzo wysoka.”

Marek Franieczek
Prezes Zarządu
VINSAR Sp. z o.o.

„Uzyskiwane z bazy danych KRD BIG SA informacje gospodarcze stanowią dla nas wiarygodne, 
przejrzyste i wartościowe źródło danych wykorzystywanych szczególnie w zakresie prowadzonych 
procesów oceny ryzyka kredytowego konsumentów.
Z kolei możliwość przekazywania informacji gospodarczych o zobowiązaniach do bazy danych 
KRD BIG SA stanowi dla nas skuteczne narzędzie wspomagające realizację procesu windykacji 
należności.”

Ewa Wernerowicz
Dyrektor Departamentu Windykacji
VIVUS.PL

„… cenimy KRD BIG SA za możliwość zautomatyzowanego wysyłania zapytań i otrzymywania 
informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym, co umożliwia nam natychmiastowe podejmowanie 
decyzji kredytowych. Z kolei usługi windykacyjne świadczone przez spokrewnioną z KRD BIG SA 
firmę Kaczmarski Inkasso cechują się największym odsetkiem odzyskanych wierzytelności.”

Katarzyna Małolepszy
Kredito24.pl

„Krajowy Rejestr Długów gwarantuje dostarczanie aktualnych danych o sytuacji finansowej 
potencjalnych i obecnych kontrahentów oraz dostarcza skutecznych narzędzi windykacji.”

Jacek Bochenek
Dyrektor Generalny
Diners Club Polska Sp. z o.o.

„Narzędzia oferowane przez KRD stanowią dla nas jeden z ważnych elementów procesów 
windykacji, dzięki wysyłce wezwań do zapłaty opatrzonych klauzulą wraz z pieczęcią prewencyjną 
zauważyliśmy duży odzew w sprawach przedawnionych, zakończonych bezskuteczną egzekucją.
Ważną dodatkową opcją w systemie jest również weryfikacja potencjalnego kontrahenta, która 
pozwala nam ograniczyć ryzyko związane z nierzetelnymi klientami.”

Rafał Kołtek
Kierownik Działu Windykacji
Siódemka S.A.

„Informacja o niespłaconych zobowiązaniach pozwoliła uniknąć wielu przypadków prób nadużyć 
przez osoby niewypłacalne. Sprawny system informacyjny i ogromna baza danych dają możliwość 
natychmiastowego sprawdzenia potencjalnego pożyczkobiorcy. Dzięki temu firma działa efektywniej 
– szybko i trafnie podejmuje decyzje dotyczące udzielania pożyczek.”

Edvin Milevski
Dyrektor
Mała Pożyczka Sp. z o.o.

„Współpraca Sądu z firmą rozpoczęła się w dniu 08.08.2013 i trwa stale, ponieważ okazała się 
skutecznym środkiem, wpływającym na zwiększenie ściągalności należności sądowych. Warto 
skorzystać z oferty współpracy z firmą. Satysfakcję z nabytego produktu daje głównie posiadanie 
przez Sąd narzędzia zabezpieczającego przed nieuczciwymi kontrahentami, gdyż każde wezwanie 
do zapłaty wychodzące z Sądu opatrzone jest stosowną klauzulą informującą o współpracy z KRD, 
której konsekwencją może być ujawnienie dłużnika w rejestrze długów.”

mgr Tadeusz Józefczyk
p.o. Dyrektora Sądu Rejonowego
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

„Usługi świadczone są na najwyższym poziomie – z pełnym zaangażowaniem oraz poparte
szerokim zakresem wiedzy.
Współpraca obejmuje między innymi:

 � Dopisywanie dłużników do rejestru.
 � Sprawdzanie kontrahentów.
 � Monitorowanie firm.”

StarNet Telecom Sp. z o.o.
Warszawa
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„Główne narzędzia, z jakich korzystamy to pieczątka prewencyjna, wzór wezwania do zapłaty, 
które udostępniło nam KRD, jak również możliwość upubliczniania długów w rejestrze, przez co 
nierzetelne osoby przestały być anonimowe. To bardzo skuteczna metoda motywowania dłużników 
do spłaty należności, jesteśmy z niej bardzo zadowoleni.”

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
dla Nieruchomości

„Usługi świadczone przez Krajowy Rejestr Długów BIG SA, takie jak możliwość weryfikacji w systemie 
i późniejsze monitorowanie, zdecydowanie zmniejszają ryzyko zawieranych umów z nierzetelnymi 
kontrahentami. Poza tym baza, jaką dysponuje KRD BIG SA pozwala nam podjąć właściwe decyzje 
przy wyborze kolejnych kontrahentów.”

Robert Szczechowski
Dyrektor Departamentu Windykacji
IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

„…możemy poświadczyć pełen profesjonalizmy świadczonych przez KRD BIG SA oraz Kaczmarski 
Inkasso usług oraz wysoką skuteczność. Wykazują się dużą skutecznością w odzyskiwaniu 
wierzytelności.”

Air-Com Pneumatyka-Automatyka s.c.
Długołęka

„Z przyjemnością możemy polecić usługi świadczone przez KRD BIG SA zwłaszcza tym, którzy 
poszukują solidnego Partnera do współpracy w zakresie wymiany danych i udostępniania informacji 
gospodarczych.”

Agnieszka Bernacka
Prokurent
Mercedes-Benz Bank Polska S.A.

„Działania firmy wyróżnia się kompletną i kompleksową obsługą, fachowością i terminowością  
w zaplanowanych działaniach. W połączeniu z bardzo dobrym wskaźnikiem skuteczności czyni  
to Krajowy Rejestr Długów BIG SA godnym polecenia partnerem w dochodzeniu roszczeń 
finansowych.”

Krystian Kłosiński
Kierownik Działu Windykacji
Play, P4 Sp. z o.o.

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław; spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem: 0000169851; NIP: 8951794707; 
kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości

Kaczmarski Inkasso Sp. z o.o. 
ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław; spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem: 0000416781; NIP: 8952012173

Kancelaria Prawna Via Lex L.Szcześniak i Wspólnicy Spółka Komandytowa
ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem: 0000479010; NIP: 8952024779

Oferta jest ważna przez 30 dni od momentu przesłania. WDZ/2014/05/001


