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Rodzaj opłaty / prowizji
Opłata za przyśpieszony przelew tytułem wypłaty środków za nabytą
wierzytelności z faktury

Type of fee / commission
Fee for an accelerated transfer as payment of funds for purchased receivables
deriving from the invoice

2

Prowizja za udzielenie przez wierzyciela karencji w spłacie zobowiązania

Commission for granting the grace period by the creditor

3

Opłata za jednokrotną realizację usługi "Sprawdź swojego kontrahenta "*

Fee for the single execution of the service "Check your contracto r"*

4

Opłaty i prowizje za wszczęcie i prowadzenie działań windykacyjnych na etapie
zewnętrznym

Fees and commissions for initiating and carrying out the debt collection
activities

5

Opłata za przygotowanie pisemnego porozumienia restrukturyzacyjnego

Fee for the preparation of the written restructuring agreement

1

Stawka / Rate
5 zł za pojedynczy przelew /
PLN 5 per single banking transfer
Na odrębnych zasadach ustalonych przez Billecta /
Upon the separate terms set by Billecta
70 zł za sprawdzenie jednego podmiotu /
PLN 70 for checking one entity
Wg. cennika ustalonego przez zewnętrzną firmę windykacyjną /
According to the price list set by the external debt collection agency
Od 200 zł do 1000 zł, w zależności od wysokości restrukturyzowanej
wierzytelności /
From PLN 200 to PLN 1000, depending on the amount of the restructured
receivables

Opłata za pojedynczy monit, upomnienie lub wezwanie do zapłaty skierowane
Fee for a single dunning letter, reminder or call for payment sent to debtor, also
do dłużnika, również w formie elektronicznej, na adres jego poczty
60 zł / PLN 60
in the electronic form, directed to its e-mail address no more than 5
elektronicznej - nie więcej niż 5.
W razie wszczęcia działań wierzycielskich z zakresu monitoringu i windykacji In case of initiating the creditor's actions in the field of payment monitoring and Na zasadach, w kwotach, w trybie i z zachowaniem terminów przewidzianych tą
opłaty odpowiadające kosztom przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 8
7
debt collection - fees corresponding to the costs provided in the Act of March 8,
ustawą/ On the terms, in amounts, and in compliance with the time limits
marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
2013 on preventing excessive delays in commercial transactions
provided in this act
handlowych
Wg. cennika banku realizującego przelew zagraniczny na zlecenie Billecta/
8 Opłata za przelew zagraniczny – refundacja kosztu poniesionego przez Billecta
Fee for a foreign transfer - refund of the cost incurred by Billecta
According to the price list of a bank executing a foreign transfer at the request
of Billecta
* (Pol) - W razie jej udostępnienia klientom zarejestrowanym w serwisie Billecta.pl i w zakresie określonym przez Billecta
* (Eng) - If it is made available to the customers registered on the Billecta.pl website and within the scope defined by Billecta
6

