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Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zainteresowanie usługami naszej kancelarii w kontekście 

elektronicznego monitoringu płatności w ramach Systemu Monitoringu Płatności DRAGON. 

Kancelaria posiada grupę doświadczonych prawników – praktyków, wyspecjalizowanych w 

zagadnieniach związanych z zarządzaniem i obsługą wierzytelności w tym: obsługą przed 

windykacyjną, windykacją przed procesową, przygotowaniem postępowań procesowych oraz 

obsługi post procesowej i egzekucyjnej.

Grupa naszych specjalistów pozostaje do Państwa dyspozycji.

               

            Informacje o KDBiP sp. z o.o

Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. działa na terenie 

całego kraju. Świadczymy swe usługi licznemu, zróżnicowanemu pod względem wielkości, 

zasięgu działania, przedmiotu działalności oraz formy prawnej gronu klientów. Stale 

podnoszone kwalifikacje naszych specjalistów gwarantują realizację powierzanych im 

czynności na najwyższym poziomie, przy zachowaniu obowiązujących standardów 

biznesowych i etycznych. 

Nasze wartości:

− Rozumiemy, że rzetelna, kompleksowa i profesjonalna informacja prawna to 

podstawowe narzędzie umożliwiające podejmowanie właściwych decyzji 

biznesowych;

− Pewne sytuacje faktyczne, prawne czy biznesowe wymagają szybkości działania oraz 

wysokiej skuteczności, przez co unikamy rozwiązań o niskim walorze skuteczności, 

mogących narazić naszych klientów na zbędne koszty;

− Prawo jest dziedziną dynamiczną, podlegającą częstym i nie zawsze korzystnym 

zmianom, co wymaga od naszego zespołu stałego podnoszenia posiadanych 

kwalifikacji celem zapewniania naszym klientom wymaganego przez nich poziomu 

merytorycznego świadczących usług;

− Jesteśmy świadomi faktu, że specjalizacja wymaga pewnego ograniczenia 

merytorycznego, natomiast klienci oczekują pełnej i kompleksowej informacji 
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niekiedy wykraczającej poza ramy naszej dziedziny. Braki owe uzupełniamy dzięki 

precyzyjnie dobranymi partnerami biznesowymi, świadczącymi specjalistyczne usługi

profesjonalne;

− Etyka biznesu oraz jasne, klarowne i uczciwe zasady współpracy są u nas standardem 

tworzącym pozytywne racje z klientami i partnerami biznesowymi.

   Oferta ogólna dzierżawy Pieczęci Prewencyjnych DMiW

Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. obok szeroko 

pojętego doradztwa prawnego i gospodarczego specjalizuje się w obsłudze prawnej 

podmiotów gospodarczych w zakresie prewencji finansowej oraz obsługi i dochodzenia 

zobowiązań pieniężnych. Wśród klientów korzystających z obsługi prawnej występują 

jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki osobowe, spółki kapitałowe, stowarzyszenia, 

komitety społeczne oraz porozumienia gospodarcze. 

Mając na uwadze zróżnicowane zapotrzebowanie na usługi prewindykacyjne 

Departament Monitoringu i Windykacji Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych 

KDBiP sp. z o.o.  oferuje możliwość dzierżawy Pieczęci Prewencji Finansowej.

Pieczęć Prewencyjna DMiW KDBiP służy do znakowania dokumentów 

potwierdzających powstanie lub istnienie zobowiązania. Pieczęć tę należy zamieszczać na 

fakturach, rachunkach, wezwaniach do zapłaty, deklaracjach uznania długu, notach 

odsetkowych czy umowach sprzedaży.

Celem Pieczęci Prewencyjnej DMiW KDBiP sp. z o.o. jest poinformowanie 

kontrahentów państwa przedsiębiorstwa, że zobowiązanie wam należne objęte jest nadzorem 

Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. z siedzibą w 31-635 Kraków, os. Oświecenia 19/2, 
e-mail: sekretariat@kdbip.com.pl, www: http://www.kdbip.com.pl 

KDBiP sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000387341,  NIP 6783129522, REGON 121496763, kapitał zakładowy pokryty w całości w kwocie

5.000,00 zł.

3

http://www.kdbip.com.pl/
mailto:sekretariat@kdbip.com.pl


zewnętrznego, profesjonalnego podmiotu, wyspecjalizowanego w obsłudze i dochodzeniu 

wierzytelności.

Pieczęć Prewencyjna DMiW KDBiP sp. z o.o. może również posiadać formę 

klasycznego stempla automatycznego, umożliwiającego naniesienie Znaku Prewencyjnego na

dowolny dokument.

    Pieczęć Prewencyjna DMiW KDBiP ma za zadanie:

• Poinformować kontrahentów Państwa firmy o stałej współpracy z profesjonalnym 

podmiotem świadczącym usługi monitoringu, windykacji oraz dochodzenia roszczeń;

• Uświadomić kontrahentom z jakimi konsekwencjami może wiązać się zwłoka 

płatnicza lub brak zapłaty wystawionego dokumentu dłużnego;

• Zabezpieczyć Państwa przedsiębiorstwo przed nierzetelnymi kontrahentami jeszcze 

na etapie ofertowym czy negocjacyjnym;

• Indywidualny numer Znaku Prewencyjnego zwiększa prestiż Państwa 

przedsiębiorstwa oraz ułatwia zarządzanie dokumentacją w toku działań 

indywidualnych oraz przekazanych do DMiW KDBiP sp. z o.o.

Mając na uwadze specyfikę działalności różnych przedsiębiorstw, jak również i 

zróżnicowanie kontrahentów w zależności od prowadzonej działalności gospodarczej, 

Departament Monitoringu i Windykacji opracował dla Państwa cztery, zróżnicowane pod 

kątem intensywności komunikatu, wzory pieczęci prewencyjnych:

Wzór 1 Wzór 2
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Wzór 3 Wzór 4

Z tytułu, że Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBIP sp.  z o.o. jest 

płatnikiem VAT, zamawiający ma możliwość rozliczenia kosztów zleconych działań w 

ramach ponoszonych kosztów działalności gospodarczej.

Dziękujemy za zapoznanie się z ofertą Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

i zapraszamy do skorzystania z naszych usług. W razie pytań, uwag lub sugestii odnośnie 

niniejszej oferty prosimy o kontakt pod numerem telefonu 12 649 12 34 lub adresem e-mail: 

sekretariat@kdbip.com.pl

Z poważaniem

Mgr Piotr Migas

Prezes Zarządu

KDBiP sp. z o.o.
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Załącznik nr 13 do Oferty Usług KDBiP sp. z o.o.

Wyciąg z cennika usług dzierżawy Pieczęci Prewencyjnych 

DMiW KDBiP sp. z o.o.1.

Klientom zainteresowanym dzierżawą Pieczęci Prewencyjnych DMiW KDBiP sp. z 

o.o. oferujemy możliwość wyboru spośród kilku zróżnicowanych cenowo pakietów, 

umożliwiających dostosowanie usługi do potrzeb państwa przedsiębiorstwa.

Rozliczenia pakietów opierają się o stałą, w okresie obowiązywania umowy, opłatę 

abonamentową, niezależna od ilości wykorzystywanych Pieczęci Prewencyjnych.

  

            Specyfikacja usługi dzierżawy Pieczęci Prewencyjnych DMiW:

1. Współpraca realizowana jest w oparciu o umowę dzierżawy Pieczęci Prewencyjnych 

DMiW, zawieranej na czas określony od roku do 3 lat:

2. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający posiada gwarancję niezmienności 

ceny usługi;

3. W ramach usługi Zamawiający ma prawo wykorzystywać Pieczęcie Prewencyjne na 

dowolnie wybranych dokumentach w nieograniczonej ilości;

4. Zamawiający ma prawo wystąpić o wydanie Pieczęci Prewencyjnej w formie stempla 

automatycznego. Koszt stempla wraz z wysyłką określany jest oddzielnie.

1  Przedstawione materiały nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 KC. 
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Cennik dzierżawy Pieczęci Prewencyjnych DMiW KDBiP sp. z o.o. na rok 20142:

Okres obowiązywania
umowy:

Tryb rozliczeniowy: Cena netto usługi
(+ 23% VAT)

Oszczędzasz rocznie3:

Czas nieokreślony Opłata miesięczna 40,00 zł -

12 miesięcy Opłata miesięczna 37,50 zł 30,00 zł

12 miesięcy Opłata roczna
420,00 zł

(35,00 zł / mc)
60,00 zł

24 miesiące Opłata miesięczna 35,00 zł 120,00 zł

24 miesiące Opłata dwuletnia
720,00 zł

(32,50 zł / mc)
180,00 zł

36 miesięcy Opłata miesięczna 32,50 zł 270,00 zł

36 miesięcy Opłata trzyletnia
1.080,00 zł

(30,00 zł / mc)
360,00 zł

Dziękujemy za zapoznanie się z ofertą Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

KDBiP sp. z o.o. i zapraszamy do skorzystania z naszych usług. W razie pytań, uwag lub 

sugestii odnośnie niniejszej oferty prosimy o kontakt pod numerem telefonu 12 649 12 34 lub 

adresem e-mail: sekretariat@kdbip.com.pl

Z poważaniem

Mgr Piotr Migas

Prezes Zarządu

KDBiP sp. z o.o.

2  Cennik obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. do odwołania.
3  Oszczędność roczna liczona w odniesieniu do opłaty abonamentowej przy umowie na czas nieokreślony naliczanej przez okres 

obowiązywania umowy. Stawki podawane w cenach netto.
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