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1. Prawnicza Jaki rodzaj wierzytelności będzie 
przekazywany do obsługi (z jakie tytułu 
powstały te wierzytelności)? 

Przez ostatnie 2 lata w 95% była to usługa hotelarska, 

konferencyjna. 

2. Prawnicza Jaka jest średnia wartość wierzytelności, które 
będą przekazywane do obsługi? 

W zależność od powstałego zadłużenia może to być 

roszczenia o 5 tys zł jak i o 120 tys zł.  

3. Prawnicza Jaka będzie liczba spraw przekazywanych 
miesięcznie do obsługi? 

Na tą chwilę były to sporadyczne sytuacja raz na kilka 

miesięcy. 

4. Prawnicza Jaka jest struktura wierzytelności, które będą 
przekazywane do obsługi? 
O ile jest to możliwe, proszę o podanie 
struktury w ujęciu procentowym w 
następujących przedziałach: 
• do 500 zł;  
• powyżej 500 zł do 1.500 zł;  
• powyżej 1.500 zł do 5.000 zł;  
• powyżej 5.000 zł do 10.000 zł;  
• powyżej 10.000 zł do 50.000 zł;  
• powyżej 50.000 zł do 200.000 zł;  
• powyżej 200.000 zł. 

Trudno przewidzieć w jakiej wysokości będzie 

powstawało zadłużenie. 

5. Prawnicza Jakie jest przeterminowanie wierzytelności? 
O ile to możliwe proszę o podanie tej 
informacji w ujęciu ilościowym i 
wartościowym w następujących przedziałach: 
• do 30 dni; 
• powyżej 30 dni do 60 dni; 
• powyżej 60 dni do 90 dni; 
• powyżej 90 dni do 180 dni; 
• powyżej 180 dni do 360 dni ; 
• powyżej 360 dni do 720 dni; 
• powyżej 720 dni. 

Planujemy nie dłużej niż 30 dni od terminu 

wymagalności 

6. Prawnicza Jakie działania windykacyjne były 
podejmowane przed przekazaniem spraw do 
kancelarii, w tym w szczególności czy sprawy 
były już przekazywane do obsługi 
zewnętrznej? 

Kontakt mailowy, telefoniczny, ewentualnie wezwanie 

do zapłaty we własnym zakresie. 

7. Prawnicza Jaki przewidują Państwo procentowy udział 
poszczególnych grup dłużników (osób 
fizycznych, podmiotów gospodarczych)? 

Jak dotąd 100%  podmiotów gospodarczych 

8. Prawnicza Jakie dane dłużników Państwo posiadają? Dane z KRS, CEIDG, często telefon kontaktowy. 

9. Prawnicza Czy wierzytelności są zabezpieczone? Jeżeli 
tak, jaka jest struktura tych zabezpieczeń? 

Co do zasady nie 

 


