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Strictly Confidential

FAKTURA ZA USŁUGI WINDYKACYJNE

Numer faktury, który należy podać
w tytule przelewu. Jeśli płacisz za
kilka faktur, wskaż wszystkie ich
numery w tytule przelewu.

Najważniejsze informacje o
rozliczeniu za usługi windykacyjne.
Więcej szczegółów w załączonej
specyfikacji.

To Twoja bieżąca kwota
do zapłaty.
W tym miejscu znajdziesz kwotę
do zapłaty oraz termin płatności.
Poniżej znajduje się numer konta.
Na ten rachunek reguluj płatności
za usługi windykacyjne.

FAKTURA ZA USŁUGI WINDYKACYJNE
Prowizja
=
odzyskana kwota
x
stawka prowizji (%), zgodnie
z tabelą opłat i prowizji

Numer sprawy windykacyjnej

Wyjaśnienie w FAQ

Tutaj znajdziesz szczegóły
sprawy, za którą zostały pobrane
opłaty (numer sprawy, nazwa
dłużnika i identyfikator EHID)

Opłata wstępna i prowizja
naliczone zgodnie z cennikiem,
uzgodnionym w umowie o usługi
windykacyjne (Syntesys)

FAQ
Co to jest prowizja zgodnie z umową?

W jaki sposób Euler Hermes nalicza prowizję?

Zapis dotyczący opłaty zgodnie z umową znajduje się w umowie Syntesys pod Tabelą

Prowizja naliczana jest według cennika zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji. Stawka zależy

Opłat i Prowizji. Wartość prowizji w zleceniach zakończonych sukcesem nie może być

od wysokości kwoty głównej roszczenia oraz przeterminowania.

mniejsza niż 150 PLN / 40EUR.
Przykład: Sprawę odzyskaliśmy w ustalonym harmonogramie 3 wpłat - suma prowizji

Na jaki adres e-mail została wysłana faktura?

wyniosła 130 PLN, zatem zgodnie z powyższą zasadą system doliczy do faktury

Faktura w formie papierowej wysłana została na wskazany przez Państwa adres do

prowizyjnej 20 PLN - tak, aby jej wartość była nie niższa niż 150 zł netto.

fakturowania, podany w umowie Syntesys, bądź jeśli wypełnili Państwo deklarację przejścia

Minimalna wartość dotyczy kwoty odzyskanej ogółem - nie poszczególnych wpłat.

na e-fakturę, na adres e-mailowy wskazany w tejże deklaracji.

Kiedy zostanie przekazana na nasze konto wpłata od dłużnika?

Dlaczego została zafakturowana wpłata-kompensata?

Zgodnie z warunkami umowy Syntesys w przypadku wpłaty na konto Euler Hermes

Zgodnie z warunkami umowy w Paragrafie 5, wszelkie zmiany na saldzie podlegają opłacie

Collections, przelew środków nastąpi w ciągu 5 dni roboczych.

prowizyjnej, niezależnie od sposobu rozliczenia Zleceniodawcy z dłużnikiem.

Którego dłużnika dotyczy kwota widniejąca na fakturze?
Szczegóły dotyczące nazwy dłużnika znajdą Państwo w specyfikacji załączonej do faktury.
Dlaczego została naliczona opłata wstępna?
Zgodnie z warunkami umowy windykacyjnej Syntesys (Paragraf 10, Tabela Opłat i Prowizji)
opłata wstępna oraz jej wysokość zależy od kwoty zgłoszonej do windykacji oraz
przeterminowania zgłoszonych faktur (dni przeterminowania liczone są od najstarszej
faktury).

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania,
zapraszamy do kontaktu:
tel.: +48 22 363 63 63
e-mail: serwisklienta@eulerhermes.com

