OFERTA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA
WIERZYTELNOŚCIAMI ORAZ DORADZTWA PRAWNEGO
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e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansow a S.A.
ul. Gen. Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław ,
ww w.e-kancelaria.com

REKOMENDACJA
e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. jest członkiem Polskiego Związku
Windykacji, którego celem jest kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki
w działalności gospodarczej oraz budowa pozytywnego wizerunku branży. Rekomendacja Związku
jest potwierdzeniem zdolności e-Kancelarii do świadczenia profesjonalnych usług zgodnie z zasadami
etyki i kodeksu honorowego.
BIAŁA LISTA
e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. uczestniczy w programie
Biała Lista, którego celem jest stworzenie ogólnokrajowego systemu
weryfikacji wiarygodności gospodarczej. Firmy uczestniczące w programie poddały się weryfikacji i
zostały uznane za wiarygodne.
E-KANCELARIA W LICZBACH


współpraca z ponad 6000 klientów



ponad 60 000 spraw



ponad 1 mld zł przyjętych do windykacji oraz zakupionych wierzytelności



11 oddziałów w całym kraju



8 lat doświadczenia na rynku

ZAKRES USŁUG


windykacja wierzytelności – kompleksowa obsługa od postępowania polubownego do
egzekucji komorniczej



monitoring płatności – dyscyplinowanie kontrahentów



pieczęć prewencyjna - zapobieganie zaległościom



wykup wierzytelności i not odsetkowych – poprawa płynności finansowej



profesjonalne doradztwo prawne



wywiad gospodarczy - bezpieczeństwo prowadzenia interesów

REFERENCJE
zaufało nam ponad 6000 firm i instytucji finansowych, m.in.:


S-Collect Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz
Sekurytyzacyjny



P.R.E.S.C.O Sp. z o. o.



Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK)



EOS KSI Polska Sp. z o. o.



Meritum Bank ICB SA



Żywiec Trade Wrocław Sp. z o. o. oraz Żywiec Trade Katowice Sp. z o. o.



Aster Sp. z o.o.



Spray S.A.

WINDYKACJA
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
NALEŻNOŚCI -- od
od wezwania
wezwania do
do egzekucji
egzekucjikomorniczej
komorniczej
Każdy klient jest traktowany indywidualnie a oferta windykacyjna jest dostosowana do jego
potrzeb.
Prowadzimy

windykacje

należności

na

czterech

etapach

(polubownym,

sądowym,

przedegzekuzyjnym, egzekucyjnym), proponując klientom kompleksową obsługę.
Współpracujemy z klientami na zasadzie jednorazowych zleceń windykacji należności
oraz usług pakietowych.

Wynagrodzenie e-Kancelarii płatne jest tylko w przypadku skutecznej
windykacji!
Dodatkowe opłaty w zależności od trudności spraw są ustalane bezpośrednio z
klientem.
Działania podejmowane w ramach windykacji wierzytelności:
1. Postępowanie polubowne przedsądowe
Sporządzanie prawidłowych wezwań do zapłaty, ustalenie majątku dłużnika w celu szybkiej i skutecznej
egzekucji należności w późniejszej fazie windykacji, negocjacje z dłużnikami celem zawarcia ugody.
Kontakt oraz negocjacje z dłużnikiem odbywa się telefonicznie oraz bezpośrednio (windykacja
bezpośrednia). Postępowanie obejmuje również monitowanie spłat według ustalonego według stron
harmonogramu.
2. Postępowanie sądowe
Prowadzone w trybie nakazowym, upominawczym lub zwykłym przez prawników specjalizujących się w
sprawach windykacyjnych, dążenie do jak najszybszego uzyskania orzeczenia sądowego i opatrzenia go
klauzulą wykonalności
3. Postępowanie polubowne przedegzekucyjne
Na podstawie tytułu wykonawczego negocjatorzy prowadzą postępowanie polubowne, uświadamiając
dłużnikowi nieuchronność egzekucji jego majątku i kosztów z tym związanych
4. Postępowanie egzekucyjne
Prowadzone jest przez odpowiednio dobranych komorników. Zmierza do całkowitego odzyskania
wierzytelności od dłużnika lub uzyskania postanowienia o bezskuteczności egzekucji. Kancelaria na
podstawie danych ustalonych w całym procesie windykacji wspomaga działania organów egzekucyjnych
poprzez m. in. wskazanie majątku dłużnika, podanie źródła dochodów, miejsca zamieszkania lub
prowadzenia działalności gospodarczej

TABELA PROWIZJI:

Sprawy nieprzedawnione

Od 3%

Sprawy przedawnione

Od 10%

Sprawy z wydanym nakazem zapłaty

Od 15%

Sprawy z wydanym postanowieniem
o bezskutecznej egzekucji

Od 20%

Opłaty stałe:
–

Opłata pocztowa doliczana do każdego zlecenia – 10 zł

–

Opłata za dokumenty rejestrowe firmy dłużnika (EDG lub KRS) – 50 zł (jeśli klient nie posiada
aktualnego dokumentu rejestrowego dłuznika). Klient jest zwolniony z opłaty jesli firma dłużnika
przestała funkcjonować (brak aktywności, ogłosiła upadłość).

WINDYKACJA W PAKIECIE – OSZCZĘDNOŚĆ I WYGODA
Zapraszamy do skorzystania z Pakietów Windykacja!
Pakiety zostały przygotowane z myślą o Klientach, którzy cenią sobie oszczędność czasu
oraz wygodę. Proponujemy Pakiety Windykacja w dwóch korzystnych wariantach: Pakiet
7 oraz Pakiet 24. W ramach proponowanych ofert przygotowaliśmy dla Państwa skuteczny
zestaw uzupełniających się usług. Kompleksowe działanie znacząco zwiększa skuteczność.
e-Kancelaria Grupa Prawno–Finansowa S.A. oferuje najwyższą jakość świadczonych usług,
które są gwarantem stabilnego rozwoju i osiągnięcia sukcesu finansowego naszych Klientów.

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY



Klient podpisując jedną umowę, zleca swoje sprawy do windykacji na cały rok



wszystkie sprawy objęte są stałą prowizją



w ramach pakietu na czas trwania umowy Klient otrzymuje pieczęć prewencyjną



klient jest zwolniony z opłaty za koszty zastępstwa procesowego



Klient otrzymuje gratis raporty sporządzane przez e-Kancelarię na podstawie
danych uzyskanych z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. w celu
weryfikacji przyszłych bądź obecnych partnerów handlowych

PAKIETY WINDYKACJA 7 PLUS

PAKIET 7 PLUS
Ilość spraw (dłużników) do przekazania w pakiecie

7

Zwolnienie klienta z opłaty za koszty zastępstwa procesowego*

TAK

Pieczęć prewencyjna w cenie pakietu

TAK

Łączna ilosć raportów do pozyskania z BIG InfoMonitor

3

Prowizja od odzyskanych należności

10%

Elektroniczne postępowanie sądowe**

TAK

Okres obowiązywania pakietu

1 rok

Opłata za pakiet (cena netto)

3 500 zł

*w przypadku przejścia sprawy na etapie sądowym na tryb zwykły koszty zastępstwa
procesowego będą płatne przez wierzyciela. Poniesione koszty są wpisane w nakaz zapłaty i w
następnej kolejności egzekwowane od dłużnika.
** do ceny należy doliczyć 1,25% przedmiotu sporu na opłacenie wpisu sądowego. Poniesione
koszty są wpisane w nakaz zapłaty i w następnej kolejności egzekwowane od dłużnika.
Klientom, którzy cenią oszczędność czasu proponujemy Pakiet Windykacja 7 plus.
Dzięki skorzystaniu z naszej usługi, możecie Państwo w sposób szybki i bez zbędnych
formalności reagować w przypadku pojawienia się przeterminowanych płatności.
Pakiet Windykacja 7 plus, jest optymalnym rozwiązaniem, które przez cały rok chroni przed
zatorami płatniczymi. Korzystając z Pakietu 7 Plus przekazujecie Państwo 7 spraw
w pakiecie. W jego cenie znajduje się pieczęć prewencyjna. Sygnowane nią faktury
informują odbiorcę o konsekwencjach w przypadku braku terminowej zapłaty zobowiązania.
Ponadto, Klienci, którzy skorzystają z Pakietu 7 plus, dodatkowo otrzymają 3 raporty
sporządzane na podstawie danych z BIG InfoMonitor S.A., które pozwalają na
pełniejszą weryfikację potencjalnego lub obecnego kontrahenta.
Jeśli sprawa przekazana przez klienta zostanie skierwoana do sądu, nie pokrywa on kosztów
zastępstwa procesowego.

PAKIETY WINDYKACJA 14 PLUS
PAKIET 14 PLUS
Ilość spraw (dłużników) do przekazania w pakiecie

14

Zwolnienie klienta z opłaty za koszty zastępstwa procesowego*

TAK

Pieczęć prewencyjna w cenie pakietu

TAK

Łączna ilosć raportów do pozyskania z BIG InfoMonitor

12

Prowizja od odzyskanych należności

8%

Elektroniczne postępowanie sądowe**

TAK

Okres obowiązywania pakietu

1 rok

Opłata za pakiet (cena netto)

5 200 zł

*w przypadku przejścia sprawy na etapie sądowym na tryb zwykły koszty zastępstwa
procesowego będą płatne przez wierzyciela. Poniesione koszty są wpisane w nakaz zapłaty i w
następnej kolejności egzekwowane od dłużnika.
** do ceny należy doliczyć 1,25% przedmiotu sporu na opłacenie wpisu sądowego. Poniesione
koszty są wpisane w nakaz zapłaty i w następnej kolejności egzekwowane od dłużnika.
Pakiet Windykacja 14 Plus to rozwiązanie dające pewność utrzymania płynności finansowej
oraz mniejsze ryzyko nawiązania niekorzystnych kontaktów handlowych. Korzystając z Pakietu
14 Plus możesz przekazać e-Kancelarii Grupie Prawno-Finansowej S.A. aż 14 spraw
w pakiecie.
W cenie Pakietu znajduje się pieczęć prewencyjna. Sygnowane nią

faktury informują

odbiorcę

podjęcie

o

tym,

że

brak

terminowej

zapłaty

może

spowodować

działań

windykacyjnych przez Spółkę.
Ponadto, każdy, kto skorzysta z Pakietu 24 plus, dodatkowo otrzyma 12 raportów
sporządzane na podstawie danych z BIG InfoMonitor S.A., które pozwolą na pełniejszą
weryfikację potencjalnego lub obecnego kontrahenta.

E-KANCELARIA GWARANTUJE:


kompleksową obsługę obejmującą wszystkie etapy windykacji



prowadzenie działań przez doświadczony i kompetentny zespół złożony z prawników,
negocjatorów, wyselekcjonowanych komorników



dochodzenie roszczeń finansowych zarówno od przedsiębiorców, jak i od osób fizycznych\



windykację terenową, bez względu na miejsce pobytu dłużnika



nadzór egzekucji komorniczych

PIECZĘĆ
PIECZĘĆ PREWENCYJNA
PREWENCYJNA -- zapobieganie
zapobieganie zaległościom
zaległościom

Cel: zmniejszenie ilości należności przeterminowanych przy najmniejszych nakładach
finansowych.
Pieczęć służy do sygnowania faktur oraz innych dokumentów księgowych. W przypadku
nieuregulowania w terminie należności z tak oznaczonej faktury, e-Kancelaria w zależności od
umowy z klientem, rozpoczyna działania w postępowaniu polubownym lub sądowym i
egzekucyjnym.

W ramach PAKIETÓW WINDYKACJA+ pieczęć prewencyjna gratis!

Firma używający tylko naszej pieczęci prewencyjnej otrzymuje
korzystniejsze warunki zlecenia spraw do windykacji do e-Kancelarii Grupa
Prawno-Finansowa S.A.

Pieczęci prewencyjne są dostępne w języku polskim oraz angielskim. Istnieje
również możliwość dostarczenia pieczęci w formie elektronicznej. Umożliwia
ona automatyczny nadruk pieczęci na wystawianych przez program
fakturach.

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE DORADZTWA PRAWNEGO OBEJMUJE MIĘDZY
INNYMI:


doradztwo w zakresie obrotu gospodarczego, w szczególności: udzielanie informacji w jaki sposób
zabezpieczyć się przed nierzetelnymi kontrahentami, ocena pod względem formalno-prawnym
oraz merytorycznym umów w obrocie krajowym i zagranicznym (w razie potrzeby udział w
negocjacjach), przygotowywanie i rozwiązywanie umów, pomoc w opracowywaniu umów
cywilnoprawnych oraz umów związanych z transferem wartości niematerialnych i prawnych itp.



doradztwo w zakresie prawa pracy, w szczególności: przygotowywanie i rozwiązywanie umów o
pracę, doradztwo w zakresie praw i obowiązków pracodawcy



doradztwo w zakresie prawa podatkowego (ordynacja podatkowa, ustawa o podatku dochodowym
od osób prawnych , ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku od
towarów i usług, ustawa o rachunkowości, itd.).



doradztwo

w

zakresie

prawa

handlowego,

w

szczególności:

zmiany

umowy

spółki,

przekształcenia, łączenie, tworzenie i likwidacja spółek itp.


doradztwo w zakresie prawa wekslowego i dewizowego



dostarczamy pieczęć prewencyjną Kancelarii, którą mogą Państwo sygnować wystawiane faktury i
inne

dokumenty

kasowe,

z

informacją,

że

mają

Państwo

obsługę

prawną

i

w

razie

nieterminowych wpłat podjęte zostaną szybkie działania zmierzające do odzyskania należności


doradztwo prowadzą prawnicy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, którzy są do
dyspozycji klienta od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom Klientów oferta e-Kancelarii dotycząca stałej współpracy
opracowana została w trzech wariantach:

Rodzaj abonamentu

Ilość roboczogodzin
w miesiącu

Cena*

Cena kolejnej
godziny

Wariant STANDARD

5

750,00 zł

200,00 zł

Wariant STANDARD PLUS

15

1 700,000 zł

150,00 zł

Wariant STANDARD VIP

30

2 500,00 zł

100,00 zł

* podane ceny, są cenami netto

Pojedyncze zlecenia na usługę prawną wyceniamy indywidualnie!

OFERTA USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH
Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty usług detektywistycznych e-Kancelarii Grupy
Prawno–Finansowej S.A. Podejmując z nami współpracę otrzymacie Państwo niezbędne
informacje oraz ich analizę. Dołączając do grona naszych Klientów nawiązują Państwo
współpracę z zespołem profesjonalistów. Oferujemy najwyższą jakość świadczonych
usług.

Oferta "Standard" zawiera:


aktualne informacje rejestrowo–meldunkowe

 informacje dodatkowe z KRS, CBA, Urzędu Miasta, Urzędu Gminy


wyszczególnione składniki majątkowe ruchomości, nieruchomości, udziały w spółkach



informacje o wierzytelnościach, w których podmiot funkcjonuje jako zobowiązany
do zapłaty

Czas realizacji: 7 - 10 dni roboczych
Koszt: 1 200 netto

Oferta "Standard Plus" zawiera:


aktualne informacje rejestrowo–meldunkowe



informacje dodatkowe z KRS, CBA, Urzędu Miasta, Urzędu Gminy



składniki majątkowe ruchomości, nieruchomości, udziały w spółkach



informacje o wierzytelnościach, w których podmiot funkcjonuje jako zobowiązany
do zapłaty



dokumentacja zdjęciowa



wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania, prowadzenia działalności



załączniki (wydruki ksiąg wieczystych, paragony, ulotki, wizytówki sprawdzanego
podmiotu)

Czas realizacji: 14 dni roboczych
Koszt: 2 200 netto

Zapraszam do współpracy
KONTAKT DLA UŻYTKOWNIKÓW STRATEO.PL
Ewelina Glibowska
Doradca Klienta Biznesowego
Oddział Katowice
ul. Jana III Sobieskiego 11
40-082 Katowice
tel. 71 327 28 82
GSM. 506 097 329
fax 32 608 04 84
e.glibowska@e-kancelaria.com

Anna Marcinkowska
Pełnomocnik Zarządu d/s Sieci Partnerskiej
tel kom.+48 500 209 813
tel.71 327 28 17
fax. 71 796 92 06
e-mail: a.marcinkowska@e-kancelaria.com
e-mail: partner@e-kancelaria.com

