Warszawa, <<data>>

Nr sprawy: <<nrSprawy>>

Z komentarzem [DR1]: Numer sprawy - powołaj się ten numer
kontaktując się z nami

Sz.P. <<nazwa Dłużnika>>
<<ulica>>
<<kod>> <<miasto>>

Z komentarzem [DR2]: Dane dłużnika – sprawdź czy jesteś
właściwym adresatem pisma od nas

ZAWIADOMIENIE O PRZEJĘCIU NA WŁASNOŚĆ WIERZYTELNOŚCI
Debt Recovery Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000673964 zwana dalej Spółką,
zawiadamia, że z dniem <<data>> nabyła Pana/ Pani wierzytelność od spółki <<nazwa wierzyciela
pierwotnego>> będącej wierzycielem pierwotnym zostając tym samym wierzycielem wtórnym i
przejmując na własność prawo do tej wierzytelności.
Równocześnie informujemy, że od dnia <<data>> Administratorem Pani/ Pana danych
osobowych jest spółka Debt Recovery Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000673964. Informujemy,
że Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń wynikających z zadłużenia wobec
spółki <<nazwa wierzyciela pierwotnego>>.
Na podstawie art. 476 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93, z późn. zmianami)
wzywamy do niezwłocznej spłaty zadłużenia, wynikającego z przedstawionego poniżej zestawienia:
Tytułem

Data
wystawienia

Należność

Odsetki

Saldo
zadłużenia
na
dzień
<<sumakwotapozostałodozapłatydladanegonrsprawy>> zł.

Termin
płatności

<<data>>

Pozostało
zapłaty

Z komentarzem [DR4]: Data nabycia wierzytelności – od tej
daty staliśmy się wierzycielem wtórnym i właścicielem
wierzytelności
Z komentarzem [DR5]: Nazwa wierzyciela pierwotnego – ten
podmiot sprzedał nam wierzytelność

Z komentarzem [DR6]: Zestawienie zadłużania – z czego
konkretnie wynika i na co składa się saldo Twojego zadłużenia

do

wynosi

Zawiadomienie o przejęciu na własność Pani/ Pana wierzytelności jest jednocześnie OSTATECZNYM
WEZWANIEM DO ZAPŁATY. Zadłużenie należy uregulować w nieprzekraczalnym terminie 3 dni, od
dnia otrzymania niniejszego ostatecznego wezwania, na rachunek bankowy prowadzony przez Bank
Zachodni WBK S.A. nr rachunku: 64 1090 1694 0000 0001 3448 4466.
W tytule przelewu prosimy podać nr sprawy.
Brak spłaty zadłużenia będzie skutkować w szczególności:
 sprawa zostanie przekazana do komornika sądowego co spowoduje naliczenie kosztów
postępowania egzekucyjnego,
 zgłoszenie Pani/ Pana zadłużenia do Krajowego Rejestru Długów BIG S.A. - co może
spowodować natychmiastową wymagalność wszystkich innych zaciągniętych przez Panią/
Pana kredytów,
 wizytę w Pani/ Pana miejscu zamieszkania i zatrudnienia pracowników kancelarii
komorniczych.
Aby wstrzymać działania egzekucyjne konieczna jest spłata zadłużenia.

Z komentarzem [DR3]: Nazwa wierzyciela wtórnego – nowy
wierzyciel, który nabył wierzytelność, czyli Debt Recovery Sp. z o.o.

Z komentarzem [DR7]: Saldo zadłużenia – całkowita kwota do
zapłaty na dzień wysłania pisma

Z komentarzem [DR8]: Numer rachunku bankowego – to nasz
rachunek bankowy do spłaty zadłużenia i dokonywania wpłat przez
Ciebie
Z komentarzem [DR9]: Nie chcemy sprawiać przykrości.
Musimy jednak podać możliwe konsekwencje braku spłaty
zadłużenia

Z komentarzem [DR10]: Liczymy jednak na kontakt z Twojej
strony i podajemy tutaj informacje ułatwiające kontakt z nami.
Dobra wiadomość jest taka, że możliwe jest polubowne uzgodnienie
spłaty zadłużenia poprzez jego rozłożenie na dogodne raty dostosowane do Twoich możliwości finansowych i sytuacji
majątkowej

TELEFON
51 379 36 06
51 379 06 39
51 379 35 78
Dostępny od poniedziałku do piątku 10:00 – 18:00

E-MAIL
windykacja@debt-recovery.pl
NR KONTA DO WPŁAT
64 1090 1694 0000 0001 3448 4466
BANK ZACHODNI WBK S.A.
<<sumakwotaPozostaloDoZaplatydladanegonrsprawy>> zł

Z komentarzem [DR11]: Numer rachunku bankowego – to
nasz rachunek bankowy do spłaty zadłużenia i dokonywania wpłat
przez Ciebie
Z komentarzem [DR12]: Saldo zadłużenia – całkowita kwota
do zapłaty na dzień wysłania pisma

Prezes Zarządu
Tomasz Supady
*Przetwarzanie danych osobowych przez firmę Debt Recovery Sp. z o.o. odbywa się na podstawie
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) i
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
**Informujemy, że zgodnie z art. 25 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,
przysługuje Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
***Uwaga! Wysokość zadłużenia na dzień zapłaty może się różnić od kwoty podanej w niniejszym piśmie z
uwagi na dalsze odsetki narastające po dacie jego sporządzenia. W celu uzyskania informacji o aktualnej
wysokości zadłużenia należy kontaktować się z Debt Recovery Sp. z o.o.

Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach,
zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych
z dnia 9 kwietnia 2010 r.
(Dz.U. Nr 81, poz. 530), będą przekazywane do:

Krajowego Rejestru Długów
Biura Informacji Gospodarczej S.A.
ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław
www.krd.pl
Informacja o zadłużeniu publikowana będzie w KRD do dnia zapłaty lub
do 10 lat od daty dokonania wpisu.

Z komentarzem [DR13]: KRD BIG S.A. przechowuje informacje
o nierzetelnych dłużnikach nawet przez 10 lat od daty dokonania
wpisu do rejestru długów.
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