Cennik windykacji na etapie sądowym
Wartość przedmiotu
sporu (wps)

Wysokość opłaty
wstępnej*/**

Dodatkowa opłata w
przypadku oferty z trybem
zabezpieczenia roszczeń

do 500 zł

90 zł

+5% WPS

pow. 500 zł do 1500 zł

280 zł

+5% WPS

pow. 1500 zł do 4000 zł

800 zł

+5% WPS

pow. 4000 zł do 5000 zł

1 000 zł

+5% WPS

pow. 5000 zł do 7500 zł

1 600 zł

+5% WPS

pow. 7500 zł do 10 000 zł

1 700 zł

+5% WPS

pow. 10 000 zł do 15 000 zł

3 150 zł

+5% WPS

pow. 15 000 zł do 20 000 zł

3 400 zł

+5% WPS

pow. 20 000 zł do 50 000 zł

2400 zł + 5% WPS

+5% WPS

pow. 50 000 zł do 200 000 zł

3600 zł + 5% WPS

+5% WPS

pow. 200 000 zł

7200 zł + 5% WPS

+5% WPS

cennik obowiązuje od 06.04.2020 r.

Model rozliczenia
Przekazanie sprawy
na etap sądowy
Opłata wstępna
+ 7% netto prowizji za sukces
+ koszty ew. stawiennictwa na rozprawie****

Przekazanie sprawy na etap
sądowy z trybem zabezpieczenia
Opłata wstępna
+ 5% WPS + 7% netto prowizji za sukces
+ koszty ew. stawiennictwa na rozprawie****

1) Podane kwoty są kwotami netto i nie zawierają podatku VAT.
2) Na koszt opłaty wstępnej składa się opłata sądowa od pozwu** oraz koszty zastępstwa procesowego*. W przypadku spłaty zobowiązania przed
złożeniem pozwu zwracana jest opłata wstępna pomniejszona o 50 zł
*Koszty zastępstwa procesowego w wysokości wynikającej z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat
za czynności radców prawnych (w przypadku wygrania sprawy, koszty te są zasądzane przez sąd od dłużnika na Państwa rzecz). W kwocie opłaty
wstępnej uwzględnione są koszty zastępstwa procesowego przed sądem I instancji. W przypadku zasądzenia od dłużnika kosztów zastępstwa
procesowego przez sąd II instancji lub w postępowaniu zabezpieczającym lub dojdzie przyznania kosztów zastępstwa procesowego w egzekucji przez
komornika, stanowią one dodatkowe (poza opłatą wstępną) wynagrodzenie Kancelarii, jeśli dojdzie do ich zapłaty przez dłużnika lub
wyegzekwowania od dłużnika.
**Kwota opłaty sądowej zasądzana jest przez sąd od dłużnika na Państwa rzecz w orzeczeniu sądowym w przypadku wygrania sprawy.
****Koszt stawiennictwa na rozprawie pełnomocnika procesowego wynosi 500 zł netto (plus koszty dojazdu) lub 250 zł netto w przypadku
stawiennictwa pełnomocnika substytucyjnego (płatne po rozprawie).

