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 1. Windykacja polubowna dla firm z Polski
     Amicable debt recovery for Polish companies

wierzytelności międzynarodowe (w relacji PL - inny kraj)
international debt (PL - another country)

WINDYKACJA NA KOSZT DŁUŻNIKA / DEBT RECOVERY AT THE DEBTOR’S EXPENSE

wierzytelności krajowe (w relacji PL - PL)
domestic debt (PL - PL)

rodzaj wierzytelności
type of claim

wierzytelność przeterminowana niezależnie od liczby 
dni po terminie płatności
overdue claim, regardless of the number of days after the due date

WINDYKACJA NA TWÓJ KOSZT / DEBT RECOVERY AT THE CREDITOR’S EXPENSE

9,9% nie dotyczy
not applicable

wierzytelność przed upływem 30 dni od terminu płatności
claim before 30 days after due date 6% 10%

wierzytelność przed upływem 31-60 dni od terminu płatności 
claim between 31-60 days after due date 8% 12%

wierzytelność po upływie 60 dni od terminu płatności
claim after 60 days from due date

WINDYKACJA Z MODUŁEM SAFEPAY / DEBT RECOVERY WITH SAFEPAY MODULE

objęcie sprawy windykacyjnej usługą SafePay
adding the SafePay module to the debt collection case

prowizja przy skutecznej windykacji
success fee

kwota gwarantowana (wypłaty) przy nieskutecznej windykacji 
guaranteed amount when unsuccessful recovery

14%10%

0 zł

9,9%

87%
kwoty wierzytelności brutto

the amount of gross debt

nie dotyczy
not applicable

nie dotyczy
not applicable

nie dotyczy
not applicable

Minimalne wynagrodzenie prowizyjne na etapie polubownym wynosi:
windykacja na koszt klienta: 50 zł netto,
windykacja na koszt klienta z modułem SafePay: 50 zł netto,
windykacja na koszt dłużnika: 195 zł netto gdy kwota wierzytelności nie przekracza
5000 zł brutto lub 350 zł netto gdy kwota wierzytelności przekracza 5000 zł brutto,
windykacja na koszt dłużnika z modułem SafePay: 195 zł netto gdy kwota
wierzytelności nie przekracza 5000 zł brutto lub 350 zł netto gdy kwota
wierzytelności przekracza 5000 zł brutto.

Wynagrodzenie prowizyjne naliczamy od rozliczonej kwoty brutto długu.
Fakturę zbiorczą za usługi windykacyjne wystawiamy pierwszego roboczego dnia
miesiąca, za wierzytelności rozliczone w poprzednim miesiącu.
Wynagrodzenie prowizyjne wyrażone jest w kwocie netto.
Moduł SafePay dostępny jest zarówno dla spraw zgłoszonych do windykacji na koszt
klienta, jak i na koszt dłużnika.
Klient ma prawo żądać od dłużnika zwrotu kosztów poniesionych na windykację
(windykacja na koszt dłużnika). Klient, każdorazowo podczas zgłaszania sprawy do
windykacji wybiera z którego rodzaju usługi korzysta - na swój koszt, czy na koszt
dłużnika. [Podstawa prawna: Art. 10 Ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych].
W usłudze windykacji polubownej wobec dłużnika z Niemiec koszty windykacji ustalane
są na podstawie niemieckiej ustawy RVG (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz). 
Koszty windykacji odzyskujemy bezpośrednio od niemieckiego dłużnika za
pośrednictwem TC INKASSO GMBH z siedzibą w Düsseldorfie [podstawa prawna §§ 280,
288 BGB].
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The minimum commission at the amicable stage is
debt recovery at the creditor's expense: 50 zł net,
debt recovery at the creditor's expense with SafePay module: 50 zł netto,
debt recovery at the debtor's expense: 195 zł net when the monetary benefit
does not exceed 5,000 zł gross or 350 zł net when the monetary benefit exceeds
5000 zł gross,
debt recovery at the debtor's expense with SafePay module: 195 zł net when
the monetary benefit does not exceed 5,000 zł gross or 350 zł net when the
monetary benefit exceeds 5000 zł gross.

We charge the commission based on the settled debt amount.
We issue a collective invoice for debt collection services on the first working day of
the month for receivables settled in the previous month.
The commission fee is expressed as a net amount.
The SafePay module is available both for cases submitted for debt collection at the
customer's expense and at the debtor's expense.
The customer has the right to demand from the debtor the reimbursement of the
costs incurred in debt collection (debt collection at the debtor's expense). Each time
when submitting a case to debt collection, the client chooses which type of service
he uses - at his own expense or at the debtor's expense. [Legal basis: Art. 10 of the
Act of March 8, 2013 on counteracting excessive delays in commercial transactions].
In the amicable debt collection service against a German debtor, the collection
costs are determined on the basis of the German RVG Act
(Rechtsanwaltsvergütungsgesetz).
We recover the costs of debt collection directly from the German debtor through TC
INKASSO GMBH based in Düsseldorf [legal basis §§ 280, 288 BGB].
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WINDYKACJA POLUBOWNA WOBEC DŁUŻNIKA Z NIEMIEC / AMICABLE DEBT COLLECTION AGAINST A DEBTOR FROM GERMANY

rodzaj wierzytelności
type of claim

wierzytelność przeterminowana niezależnie od liczby 
dni po terminie płatności
overdue claim, regardless of the number of days after the due date

wierzytelności krajowe 
domestic debt 

0%

windykacja z modułem Safepay
nie dotyczy

not applicable



2.  Windykacja na etapie polubownym dla klientów z Rumunii
     Amicable debt recovery for Romanian clients

WINDYKACJA NA KOSZT DŁUŻNIKA / DEBT RECOVERY AT THE DEBTOR’S EXPENSE

wierzytelności wobec dłużnika z PolskI (w relacji RO - PL)
a claim against a debtor from Poland (RO - PL)

rodzaj wierzytelności
type of claim

wierzytelność wobec dłużnika z Polski niezależnie od liczby dni
po terminie płatności
a claim against a debtor from Poland, regardless of the number of
days after the due date

12%

WINDYKACJA Z MODUŁEM SAFEPAY / DEBT RECOVERY WITH SAFEPAY MODULE

objęcie sprawy windykacyjnej usługą SafePay
adding the SafePay module to the debt collection case

prowizja przy skutecznej windykacji
success fee

kwota gwarantowana (wypłaty) przy nieskutecznej windykacji 
guaranteed amount when unsuccessful recovery

0 zł

12%

87%
kwoty wierzytelności brutto

the amount of gross debt

WINDYKACJA POLUBOWNA WOBEC DŁUŻNIKA Z NIEMIEC / AMICABLE DEBT COLLECTION AGAINST A DEBTOR FROM GERMANY

rodzaj wierzytelności
type of claim

wierzytelność przeterminowana niezależnie od liczby 
dni po terminie płatności
overdue claim, regardless of the number of days after the due date

wierzytelności międzynarodowe (w relacji RO - DE)
international debt (RO - DE)

 

0%

windykacja z modułem Safepay
nie dotyczy

not applicable

WINDYKACJA NA KOSZT KLIENTA / DEBT RECOVERY AT THE CREDITOR’S EXPENSE

wierzytelność przed upływem 31-60 dni od terminu płatności 
claim between 31-60 days after due date 

6% 10%

wierzytelność po upływie 60 dni od terminu płatności
claim after 60 days from due date

12%8%

rodzaj wierzytelności 
type of claim

wierzytelności krajowe 
(w relacji RO - RO)

domestic debt (RO - RO)

wierzytelności międzynarodowe
(w relacji RO - inny kraj)

international debt (RO - another country)

10% 14%

wierzytelność przed upływem 30 dni od terminu płatności
claim before 30 days after due date 

Minimalne wynagrodzenie prowizyjne na etapie polubownym wynosi:
windykacja na koszt klienta: 20 EUR netto,
windykacja na koszt dłużnika: 45 EUR netto gdy kwota wierzytelności nie
przekracza 5000 EUR brutto lub 75 EUR netto gdy kwota wierzytelności
przekracza 5000 EUR brutto,

Wynagrodzenie prowizyjne naliczamy od rozliczonej kwoty brutto długu.
Fakturę zbiorczą za usługi windykacyjne wystawiamy pierwszego roboczego dnia
miesiąca, za wierzytelności rozliczone w poprzednim miesiącu.
Wynagrodzenie prowizyjne wyrażone jest w kwocie netto.
Klient ma prawo żądać od dłużnika zwrotu kosztów poniesionych na windykację
(windykacja na koszt dłużnika). Klient, każdorazowo podczas zgłaszania sprawy do
windykacji wybiera z którego rodzaju usługi korzysta - na swój koszt, czy na koszt
dłużnika. [Podstawa prawna: Art. 10 Ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych].
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The minimum commission fee at the amicable stage is:
debt collection at the client's expense: EUR 20 net,
debt recovery at the debtor's expense: EUR 45 net when the amount receivable
does not exceed EUR 5000 gross or EUR 75 net when the amount receivable
exceeds EUR 5000 gross,

We charge the commission based on the settled gross debt amount.
We issue a collective invoice for debt collection services on the first working day of the
month for receivables settled in the previous month.
The commission fee is expressed as a net amount.
The customer has the right to demand from the debtor the reimbursement of the
costs incurred in debt collection (debt collection at the debtor's expense). Each time
when submitting a case to debt collection, the client chooses which type of service he
uses - at his own expense or at the debtor's expense. [Legal basis: Art. 10 of the Act of
March 8, 2013 on counteracting excessive delays in commercial transactions].
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WINDYKACJA POLUBOWNA WOBEC DŁUŻNIKA Z NIEMIEC / AMICABLE DEBT COLLECTION AGAINST A DEBTOR FROM GERMANY

3. Windykacja na etapie polubownym dla klientów z siedzibą na terenie Unii Europejskiej z wyłączeniem Polski, Rumunii
    Debt collection at the amicable stage for clients based in the European Union, excluding Poland and Romania

WINDYKACJA NA KOSZT KLIENTA / DEBT RECOVERY AT THE CREDITOR’S EXPENSE

wierzytelność przed upływem 31-60 dni od terminu płatności 
claim between 31-60 days after due date 

10%

wierzytelność po upływie 60 dni od terminu płatności
claim after 60 days from due date

WINDYKACJA NA KOSZT DŁUŻNIKA  Z POLSKI / DEBT RECOVERY AT THE DEBTOR’S EXPENSE

12%

wierzytelności międzynarodowe (relacja zagranica - zagranica)
domestic debt (abroad - abroad)

14%

wierzytelność przed upływem 30 dni od terminu płatności
claim before 30 days after due date 

Minimalne wynagrodzenie prowizyjne na etapie polubownym wynosi 10 EUR
netto.
Wynagrodzenie prowizyjne naliczamy od rozliczonej kwoty brutto długu.
Fakturę zbiorczą za usługi windykacyjne wystawiamy pierwszego roboczego
dnia miesiąca, za wierzytelności rozliczone w poprzednim miesiącu.
Wynagrodzenie prowizyjne wyrażone jest w kwocie netto.
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The minimum commission fee at the amicable stage is EUR 10 net.
We charge the commission based on the settled gross debt amount.
We issue a collective invoice for debt collection services on the first working
day of the month for receivables settled in the previous month.
The commission fee is expressed as a net amount.
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WINDYKACJA Z MODUŁEM SAFEPAY / DEBT RECOVERY WITH SAFEPAY MODULE

rodzaj wierzytelności
type of claim

wierzytelności międzynarodowe (relacja zagranica - DE)
domestic debt (abroad - DE)

rodzaj wierzytelności
type of claim

wierzytelność przeterminowana niezależnie od liczby 
dni po terminie płatności
overdue claim, regardless of the number of days after the due date

0%

windykacja z modułem Safepay
nie dotyczy

not applicable

rodzaj wierzytelności
type of claim

wierzytelność przeterminowana niezależnie od liczby 
dni po terminie płatności
overdue claim, regardless of the number of days after the due date

wierzytelności międzynarodowe (relacja zagranica - PL))
international debt (abroad - PL)

 

12%

rodzaj wierzytelności
type of claim

wierzytelności międzynarodowe (relacja zagranica - PL))
international debt (abroad - PL)

 

objęcie sprawy windykacyjnej usługą SafePay
adding the SafePay module to the debt collection case

prowizja przy skutecznej windykacji
success fee

kwota gwarantowana (wypłaty) przy nieskutecznej windykacji 
guaranteed amount when unsuccessful recovery

0 zł

12%

87%
kwoty wierzytelności brutto

the amount of gross debt


