
Data: ..................................................... 

 

Wierzyciel:  

 

.....................................................  

.....................................................  

.....................................................  

 

Dłużnik:  

 

.....................................................  

.....................................................  

.....................................................  

 

ORYGINAŁ/KOPIA 

NOTA OBCIĄŻENIOWA  

(zwrot kosztów windykacji)   

 

Wobec windykacji wierzytelności pierwotnej w stosunku do Państwa wynikającej z tytułu: 

           
 Nazwa dokumentu Data wystawienia Termin płatności Kwota 

     

     

     

     

     

     
     
           

na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 i 1649) obciążamy Państwa kwotą: 

  

 

stanowiącą koszt odzyskiwania należności, poniesiony uprzednio przez nas tytułem windykacji wierzytelności pierwotnej 

w stosunku do Państwa przez SOLVENTOIR Sp. z o.o. we Wrocławiu, wynikający z następujących faktur VAT 

zapłaconych przez nas na rzecz ww. firmy windykacyjnej:  

 

.....................................................  

.....................................................  

.....................................................  

 

Wyżej wskazaną kwotę prosimy zapłacić w terminie 7 dni od daty wezwania do zapłaty na rachunek bankowy 

Pełnomocnika do inkasa noty obciążeniowej – SOLVENTOIR Sp. z o.o. we Wrocławiu - numer:  

 

21 2490 0005 0000 4520 4386 7018 

 

 

 

Załączniki: 

- faktura/y VAT (zlecona do windykacji) 

- umowa dot. windykacji wraz z załącznikiem 

- faktura/y VAT za windykację 

- potwierdzenie przelewu: zapłaty przez dłużnika do wierzyciela / zapłaty przez firmę windykacyjną do wierzyciela 

kwoty odzyskanej należności pomniejszonej o koszty windykacji 

  

 

..................................................... 

(podpis wierzyciela) 

 

      



 Wrocław, dnia …………………… 

    

PEŁNOMOCNICTWO DO INKASA NOTY OBCIĄŻENIOWEJ 

(na zwrot kosztów windykacji) 

    

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dane Mocodawcy – imię, nazwisko lub nazwa spółki, adres, NIP 

 

 

    
udziela/udzielają pełnomocnictwa:  

 

SOLVENTOIR sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 20a/302, 53-033 Wrocław, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców pod numerem KRS 0000325081,  

 

do reprezentowania i prowadzenia działań windykacyjnych, w tym również do przyjęcia spłaty od dłużnika lub organu 

egzekucyjnego (komornika), w stosunku do Dłużnika:  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dane Dłużnika – imię, nazwisko lub nazwa spółki, adres, NIP 

 

 

dotyczących wierzytelności wraz z wszelkimi związanymi z nimi prawami z tytułu kosztów odzyskiwania należności 

od dłużnika na podstawie 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 i 1649) wynikających z windykacji wierzytelności: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dane wierzytelności pierwotnych – numery faktur, dzień wystawienia, kwota 

 

 

  

  ............................................................ 
podpisy osób upoważnionych 

do reprezentacji 

 


