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Windykacja Należności 

 
Nadzór Ruchu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w oparciu o dotychczasowe doświadczenie, 

opracowała model procesu zarządzania wierzytelnościami zapewniającymi skuteczność 

obsługiwanych spraw, utrzymując jednocześnie wysoki poziom satysfakcji Klientów oraz Wierzycieli.  

 

Forma kontaktu, wykorzystywana argumentacja są ściśle dostosowane do charakterystyki każdej 

sprawy, co przekłada się na indywidualne podejście do obsługiwanych wierzytelności.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* wysokość prowizji ustalana jest w drodze  

negocjacji umowy z Klientem 



Monitoring należności to szybka, wczesna i skuteczna odpowiedź 

na nieregularność w płatnościach, w tym nawet kilkudniowe 

opóźnienia w ich realizacji. Na tym wczesnym etapie ważne jest 

posiadanie odpowiedniego know-how oraz gotowość rozwiązań 

uwzględniających specyfikę wczesnego kontaktu z Klientem. Istotne 

jest nawiązanie współpracy z partnerem biznesowym, który 

dysponuje odpowiednimi narzędziami oraz podejściem procesowym. 

Kluczowym celem kontaktu jest przywrócenie sprawy do regularnej 

spłaty. W ramach monitoringu należności działania mają charakter łagodny i opierają się przede 

wszystkim na kontaktach telefonicznych. Bardzo istotny jest fakt, że na tym etapie skuteczność 

dotarcia i rozmowy jest bliska 100%. 

 

Stosowane narzędzia: 

- kontakty telefoniczne, 

- wiadomości tekstowe, 

- wiadomości głosowe, 

- zindywidualizowane wezwania do zapłaty 

 

Wynagrodzenie za usługi monitoringu należności stanowi wyłącznie ustalona kwota uzgodniona 

podczas negocjacji umowy zależna od ilości zleconych spraw. Za monitoring płatności nie jest 

pobierana żadna prowizja w przypadku skuteczności działań.  



Celem procesu polubownego jest odzyskanie należności w 

maksymalnie krótkim okresie czasu przy wykorzystaniu 

najbardziej efektownych narzędzi dla danej kategorii 

wierzytelności. 

 

Proces polubowny obejmuje bardzo szeroki zakres działań 

indywidualnie dostosowanych dla każdego Klienta. Przyjmowane do 

obsługi pakiety każdorazowo poddawane są analizie, a odpowiednie 

know-how, znajomość specyfiki branży oraz proces dostosowany do 

rodzaju spraw umożliwia skuteczne zarządzanie portfelem i precyzyjne zaplanowanie działań 

windykacyjnych. Realizujemy również procesy restrukturyzacji, a także podpisujemy porozumienia 

spłaty ratalnej. W obszarze procesu polubownego kładziemy dłuży nacisk na dotarcie do Klienta, 

nawiązania z nim kontaktu i ustalenie realnej możliwości spłaty zadłużenia.  

 

Cele procesu polubownego:    Zalety stosowania procesu polubownego:  

- odzyskiwanie należności w możliwie    - bardzo wysoki wskaźnik dotarcia do Klienta 

  krótkim terminie     - poprawa jakości portfela 

- pozyskiwanie informacji na temat kondycji  - zdyscyplinowanie osób zadłużonych 

  finansowej Klienta      - ograniczenie ryzyka pojawienia się  

- uaktualnienie danych teleadresowych     większych zaległości 

- odzyskanie należności od osób zadłużonych 



Nadzór Ruchu Spółka z o.o. posiada swój własny dział prawny 

– współpracuje z adwokatami oraz radcami prawnymi którzy 

reprezentują spółkę oraz jej partnerów biznesowych w 

postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.  

 

Etap postępowania sądowego 

 

Etap sądowy obejmuje okres od wszczęcia postępowania 

sądowego do momentu uzyskania tytułu wykonawczego. W 

ramach tego procesu oferujemy: 

- prowadzenie postępowań przedsądowych mających na celu polubowne odzyskania długu (mediacje) 

- prowadzenie postępowań sądowych w ramach postępowania zwykłego, klauzulowego oraz 

postępowań odrębnych, a w szczególności postępowania nakazowego, upominawczego, EPU oraz 

uproszczonego 

- reprezentowanie wierzycieli w toku postępowań upadłościowych i naprawczych 

- prowadzenie postępowań spadkowych – w szczególności kręgu osób uprawnionych do spadku i 

wszczęcie postępowań mających na celu uzyskanie tytułu wykonawczego na spadkobierców 

- dochodzenie należności zabezpieczonych oraz wierzytelności z sektora MŚP 

- aktywny nadzór nad przebiegiem postępowania sądowego – monitoring sądowy 

- prowadzenie procesów due diligence, w szczególności weryfikacji dokumentacji Klienta 

 



 Etap postępowania egzekucyjnego 

 

Na etapie postępowania egzekucyjnego Nadzór Ruchu 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonuje m.in. 

następujące działania: 

 

- wszczęcie postępowania egzekucyjnego u najefektowniejszych 

komorników sądowych 

- reprezentowanie wierzyciela w toku całego postępowania egzekucyjnego 

- prowadzenie cyklicznego nadzoru nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego – monitoring 

egzekucyjny 

- ścisłą współpracę egzekucyjną z komornikami sądowymi w celu poprawy skuteczności 

prowadzonych postępowań oraz w ograniczenia kosztów egzekucji dla naszych partnerów 

biznesowych 

- prowadzenie / wspieranie procesu dobrowolnej sprzedaży nieruchomości 

- reprezentowanie Klientów w trakcie procesów przeciwegzekucyjnych 

 

 

 

 

 



Zapraszamy do nawiązania kontaktu z nami w celu poznania Państwa  

potrzeb i przygotowania szczegółowej oferty. 

 

Igor Łukaszewski 
Dyrektor ds. Windykacji 

Prokurent Spółki 

 

 

Nadzór Ruchu Spółka z o.o.    Placówka w Skierniewicach 

ul. Hoża 86 lok. 410     ul. Jana III Sobieskiego 79 

00-682 Warszawa     96-100 Skierniewice 

NIP: 7010550102 

REGON: 363753623     www.lexinkasso.com 

KRS: 0000602528     windykacja@lexinkasso.com.pl 

 

Tel. +48 730 977 515 

Tel. +48 534 855 661 

FAX: 22 102 19 82 


