Windykacja należności
Usługi adwokackie
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Ta oferta nie stanowi informacji handlowej
Adres instytucji/ﬁrmy ogłaszającej ofertę
Kancelaria Adwokacka – adwokat Artur Ślemp
35-328 Rzeszów,
ul. Paderewskiego 1B 4,
Polska
Osoba kontaktowa
Artur Ślemp
artur_slemp@yahoo.pl
Tel: 886083990
www.as-adwokat.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Kancelaria adwokata Artura Ślemp oferuje Państwu w pełni profesjonalną i skuteczną
pomoc prawną w zakresie windykacji należności. Windykacja długów prowadzona
przez Kancelarię Adwokacką ma na celu pomóc wszystkim tym, którzy chcą
skutecznie wyegzekwować swoje wierzytelności. Jeżeli Państwa ﬁrma boryka się z
odzyskaniem zapłaty za sprzedany towar lub wykonaną usługę nasza Kancelaria
udzieli kompleksowej obsługi w zakresie windykacji należności. Efektem działań
naszej Kancelarii będzie wyegzekwowanie nie tylko należnej zapłaty wraz z
odsetkami lecz także poniesionych przez Klienta kosztów.

Informacje uzupełniające
Kancelaria zajmuje się dochodzeniem należności od dłużników na etapie:
Postępowania przedsądowego (polubowne) – przedsądowe wezwanie do zapłaty,
pomoc w prowadzeniu negocjacji z dłużnikiem. Ten etap rozpoczyna się od
udzielenia dłużnikowi informacji o tym, że wierzyciel zdecydował się skorzystać z
pomocy profesjonalnego podmiotu zajmującego się windykacją wierzytelności - tj.
kancelarii adwokackiej. Informacja udzielana jest wraz z pisemnym wezwaniem
dłużnika do zapłaty oraz dokładnym oznaczeniem dochodzonej należności.
Postępowania sądowego – złożenie pozwu o zapłatę, reprezentowanie klienta przed
sądem, przygotowanie wniosków dowodowych i pism procesowych. Rolą tego etapu
windykacji jest uzyskanie wyroku lub nakazu zapłaty, mocą którego dłużnik zostaje
zobowiązany do zapłaty dochodzonej wierzytelności na rzecz wierzyciela. Wyrok lub
nakaz zapłaty jest konieczny w celu przejścia do kolejnego etapu tj. windykacji
komorniczej. Postępowania egzekucyjnego – reprezentacja wierzyciela w
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postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika. Ostatnim etapem
windykacji jest skierowanie sprawy do komornika celem przeprowadzenia egzekucji
z majątku dłużnika. Na tym etapie komornik będzie poszukiwał majątku dłużnika, z
którego zostanie zaspokojona dochodzona wierzytelność. Szukasz adwokata
zajmującego się sprawami windykacji należności? Masz problem z niezapłaconymi
fakturami? Chcesz sporządzić pisemne wezwanie dla dłużnika do zapłaty należności
pod rygorem podjęcia działań na drodze prawnej? Zapraszamy do kontaktu
telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania z adwokatem Arturem
Ślemp.

CPV
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji,
drukowania i zabezpieczania

Typ oferty
Kooperacja

Termin składania ofert
02.02.2019

Ważna od
15.09.2018

Branże
Pozostałe branże

Nabywcy poza granicami kraju
NIE
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