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Oddajemy Państwu raport firmy Vindicat.pl, stanowiący pierwszy 

w Polsce opis zachowań i skuteczność działań przedsiębiorców, 

korzystających z aplikacji do samodzielnej windykacji.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w raporcie, przyczynią się 

do zwiększenia świadomości przedsiębiorców w zakresie 

odzyskiwania wierzytelności online i zachęcą do korzystania 

z takich rozwiązań.

WPROWADZENIE
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Zarząd Vindicat.pl
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Vindicat Sp.z o.o. to spółka, która powstała w 2014 r. jako firma 

specjalizująca się w windykacji należności. Siedziba spółki znajduje 

się przy ul. Grzybowskiej 87 w Warszawie. Aktualnie Vindicat 

świadczy usługi na terenie całego kraju. Firma działa w oparciu o obo-

wiązujące przepisy, najlepsze praktyki, doświadczenie oraz szerokie 

kompetencje. Spółka wspiera klientów na każdym etapie procesu 

windykacji włączając postępowanie polubowne, postępowanie 

sądowe i postępowanie egzekucyjne. 

Firma jest pionierem w tworzeniu rozwiązań w branży legalTech, 

w szczególności w zakresie rozwiązań do skutecznej windykacji 

online dla sektora MŚP. W ramach swojej działalności Vindicat 

stworzył innowacyjną aplikację, która wspiera skuteczną windykację. 

System pomaga wierzycielom samodzielnie odzyskiwać należności 

w trybie online. Firma w prosty sposób edukuje w zakresie 

stosowanych procedur prawnych. Dostarcza wiedzę, narzędzia 

i spersonalizowane dokumenty. Stworzona aplikacja pozwala 

również zlecić windykację specjalistom (kancelarii prowadzonej 

przez spółkę) i monitorować w czasie rzeczywistym postępy 

prowadzonych działań. 

Vindicat.pl to nowoczesna aplikacja do samodzielnej windykacji, 

która pozwala na odzyskiwanie długów. System do windykacji online 

jest rozwiązaniem zdecydowanie tańszym i szybszym, niż korzystanie 

z usług firm windykacyjnych czy wyspecjalizowanych kancelarii 
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prawnych. Aplikacja Vindicat.pl umożliwia przeprowadzenie całego 

procesu zabezpieczenia i windykacji należności – od pieczęci 

prewencyjnej umieszczanej na fakturze, przez wezwanie do zapłaty, 

negocjacje, giełdę długów, wpis do BIG InfoMonitor, aż do 

postępowania sądowego i egzekucyjnego. 

CEL I STRUKTURA RAPORTU

Niniejszy raport został opracowany w celu analizy zachowań klientów 

Vindicat sp. z o.o. korzystających z usługi samodzielnej windykacji 

online za pomocą aplikacji poprzez badanie podejmowanych przez 

nich działań w systemie. Jest to pierwszy raport w Polsce dotyczący 

branży windykacji online mający na celu ukazanie zachowań klientów 

korzystających z platformy internetowej automatyzującej proces 

odzyskiwania należności. 

Do przygotowania niniejszego raportu wykorzystano bazę danych 

1974 przedsiębiorców, korzystających z usługi samodzielnej windy-

kacji online, co warunkował cel niniejszego raportu, aktywnych 

w latach 2014-2017.

OPIS ZMIENNYCH

Dla celów niniejszego raportu, klientów Vindicat.pl opisano za 

pomocą następujących zmiennych:

ź data wprowadzenia sprawy – data wprowadzenia sprawy do 

aplikacji przez klienta Vindicat sp. z o.o.

ź liczba roszczeń – liczba roszczeń wprowadzonych do aplikacji 
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w ramach jednej sprawy przez klienta Vindicat sp. z o.o.

ź typ roszczeń - podstawa do dochodzenia należności:

ź faktura

ź nakaz zapłaty

ź rachunek

ź umowa najmu

ź umowa o świadczenie usług

ź umowa pożyczki

ź umowa przewozu

ź umowa sprzedaży

ź wyrok

ź data wystawienia - dzień, w którym wystawiono dokument będący 

podstawą do dochodzenia należności, w szczególności:

ź faktura – dzień wystawienia faktury

ź nakaz zapłaty – zmienna ma wartość zerową (nie dotyczy)

ź rachunek – dzień wystawienia rachunku

ź umowa najmu – dzień, w którym podpisano umowę najmu

ź umowa o świadczenie usług – dzień, w którym wystawiono 

fakturę za świadczone usługi

ź umowa pożyczki – dzień, w którym zawarto umowę pożyczki

ź umowa przewozu – dzień, w którym wystawiono fakturę za 

wykonane usługi przewozowe

ź umowa sprzedaży – dzień, w którym dokonano sprzedaży lub 

dzień, w którym wystawiono fakturę za sprzedane produkty
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ź wyrok - zmienna ma wartość zerową (nie dotyczy)

ź termin płatności - data zobowiązania do płatności, w szcze-

gólności:

ź faktura – dzień, w którym ma być dokonana płatność za fakturę

ź nakaz zapłaty – zmienna ma wartość zerową (nie dotyczy)

ź rachunek – dzień, w którym ma być dokonana płatność za 

rachunek

ź umowa najmu – dzień, w którym ma być dokonana płatność 

z tytułu umowy najmu

ź umowa o świadczenie usług – dzień, w którym ma być dokonana 

płatność z tytułu umowy o świadczenie usług

ź umowa pożyczki – dzień, w którym ma być dokonany zwrot 

pożyczonej kwoty 

ź umowa przewozu– dzień, w którym ma być dokonana płatność 

z tytułu umowy przewozu

ź umowa sprzedaży– dzień, w którym ma być dokonana płatność 

z tytułu umowy sprzedaży

ź wyrok - zmienna ma wartość zerową (nie dotyczy)

ź wiek należności – liczba dni, które upłynęły od terminu płatności 

(czyli liczba dni, za które mogą być naliczone odsetki za opóźnienie 

w płatności)

ź faktura – liczba dni, które upłynęły od dnia, w którym miała być 

dokonana płatność za fakturę
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ź nakaz zapłaty – liczba dni, które upłynęły od dnia, w którym 

miała być dokonana płatność z tytułu dokumentu, który stał się 

podstawą do wydania nakazu zapłaty

ź rachunek – liczba dni, które upłynęły od dnia, w którym miała być 

dokonana płatność z tytułu rachunku

ź umowa o świadczenie usług – liczba dni, które upłynęły od dnia, 

w którym miała być dokonana płatność z tytułu umowy o świa-

dczenie usług

ź umowa pożyczki – liczba dni, które upłynęły od dnia, w którym 

miał być dokonany zwrot pożyczonej kwoty

ź umowa przewozu – liczba dni, które upłynęły od dnia, w którym 

miała być dokonana płatność z tytułu umowy przewozu

ź umowa sprzedaży – liczba dni, które upłynęły od dnia, w którym 

miała być dokonana płatność z tytułu umowy sprzedaży

ź wyrok – liczba dni, które upłynęły od dnia, w którym miała być 

dokonana płatność z tytułu dokumentu, który stał się podstawą 

do wydania wyroku

ź wielkość należności - kwota, jaką dłużnik jest zobowiązany uiścić

ź rodzaj dłużnika - rodzaj podmiotu, który jest zobowiązany do 

płatności:

ź osoba fizyczna 

ź przedsiębiorca

ź rodzaj windykacji – typ prowadzonej windykacji za pośrednictwem 
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ź samodzielna windykacja online

ź podjęte działania – zespół kolejnych działań podejmowanych 

przez klienta Vindicat.pl w konkretnej sprawie; możliwe działania 

to, m.in.:

ź na etapie postępowania polubownego:

wezwanie do negocjacji

negocjacje z dłużnikiem

wezwanie do zapłaty

informacje o upublicznieniu danych

ź na etapie postępowania sądowego:

pozew do sądu

pozew do e-sądu

ź na etapie postępowania egzekucyjnego:

wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

wniosek o zajęcie wierzytelności

wniosek o zajęcie rachunku bankowego

wniosek o zajęcie ruchomości

wniosek o egzekucję z nieruchomości

wniosek o udzielenie informacji

wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź
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JAK DZIAŁA SYSTEM VINDICAT.PL? 
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JAK WINDYKOWAĆ SAMODZIELNIE? 
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Jak windykować samodzielnie 
za pomocą systemu Vindicat.pl?

Wprowadzenie danych
SYSTEM DO SAMODZIELNEJ

WINDYKACJI

Windykowanie
za pomocą pism

Monitorowanie
sprawy

Wysłanie pisma
pocztą, e-mailem

oraz powiadomienie SMS

Drukowanie
pisma

ZAKOŃCZENIE SPRAWY
I ODZYSKANIE PIENIĘDZY

Ciągły dostęp
do sprawy 24/7

Cechy systemu

Generowanie 
raportu 

BIG 
InfoMonitor 

Pieczęć 
prewencyjna 

Negocjacje
online

Wezwanie 
do zapłaty 

(pismo, SMS, 
e-mail)

Giełda
długów

$

Pozew 
do E-sądu 

Pozew 
do sądu 

Telefon 
do dłużnika

Postępowanie 
egzekucyjne 

Algorytm 
automatycznie 

naliczający 
należne odsetki 

$

Gotowe pisma na każdym 
etapie postępowania 

Kalendarz Doradztwo
prawnika

Gotowe scenariusze 
windykacji 

Kompleksowe narzędzia 
do windykacji należności 

Możliwość przekazania 
sprawy do obsługi kancelarii 

na każdym etapie 

Dodanie 
dłużnika 
do BIG 

InfoMonitor  

40 Euro

 Logowanie do Vindicat.pl
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OD 91 DO 160 DNI

WYKRES SKUTECZNOŚCI PROCESU WINDYKACJI
VS. CZAS PRZETERMINOWANIA
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Badanie na grupie 1974 przedsiębiorców

Przedsiębiorca
(samodzielnie)*

VINDICAT.PL

DO 90 DNI POWYŻEJ 161 DNI

92%
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40%

30%

20%

10%

0%

Platforma Vindicat.pl jest najskuteczniejszym narzędziem do odzyskiwania pieniędzy.

83%
79%

62%

55% 47%

* Badanie przedsiębiorców grudzień 2017
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SKUTECZNOŚĆ WINDYKACJI W ZALEŻNOŚCI 
OD CZASU PRZETERMINOWANIA ZOBOWIĄZANIA 
I KWOTY WIERZYTELNOŚCI

Vindicat.pl • tel. 796 123 124

RAPORT VINDICAT.PL 2018

Opis zachowań i skuteczność działań 
przedsiębiorców korzystających 
z aplikacji do samodzielnej windykacji

Vindicat.pl

Przeterminowanie
powyżej 161 dni

Przeterminowanie
od 91 do 160 dni

Przeterminowanie
do 90 dni

DO 1000 ZŁ 1001-5000 ZŁ 5001-20000 ZŁ 20001-50000 ZŁ

95%
92%

89%

72%

91%

83%
86%

70%

81%

79% 79%

59%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Im dłuższy czas przeterminowania i większa kwota wierzytelności, tym większy 

spadek skuteczności działań.
Badanie na grupie 1974 przedsiębiorców
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Na podstawie próby zweryfikowano jak efektywność Vindicat.pl zmieniała się 

w poszczególnych latach w ujęciu wartościowym. 

OGÓLNA EFEKTYWNOŚĆ VINDICAT.PL 
W UJĘCIU WARTOŚCIOWYM

Vindicat.pl • tel. 796 123 124

W 2014 roku Vindicat.pl pomógł odzyskać roszczenia warte 94,64% ogółu 

wartości zarejestrowanych w systemie roszczeń (czyli z każdych 10 000 zł 

Vindicat.pl pomógł odzyskać prawie 9 500 zł), w 2015 – 89,00%, w 2016 – 

82,88%, a w 2017 (do tej pory) – 89,62%.

94,64%

89,00% 73,61% 89,62%

5,36%
9,40%

13,70%

10,38%

2014 2015 2016 2017

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Dłużnik nie spłacił
wierzytelności

Dłużnik spłacił
wierzytelność
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FINALNE EFEKTY DZIAŁAŃ VINDICAT.PL 
W UJĘCIU WARTOŚCIOWYM

Wartość windykowanych rosz-

czeń wyniosła 97 mln zł.

Spośród nich Vindicat.pl pomógł 

odzyskać 85 536 699 zł czyli nasza 

skuteczność wynosiła 88,21% 

(w ujęciu wartościowym), co ozna-

cza, że Vindicat.pl pomógł odzy-

skać ponad 88% wartości zareje-

strowanych roszczeń, czyli z ka-

żdych zarejestrowanych 10 000 zł, 

Vindicat.pl pomógł odzyskać 

prawie 9 000 zł.Dłużnik 
nie spłacił

wierzytelności

Wierzyciel 
wycofał 
sprawę

Dłużnik 
spłacił

wierzytelność

Dłużnik 
ogłosił 

upadłość

80%

90%

100%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

88,21%

10,34%

1,11% 0,34%
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EFEKTYWNOŚĆ VINDICAT.PL W UJĘCIU WARTOŚCIOWYM 
W ODZYSKIWANIU DŁUGÓW OD OSÓB FIZYCZNYCH 
I OD PRZEDSIĘBIORCÓW

Vindicat.pl odzyskał 91,80% 

wartości należności dochodzo-

nych od osób fizycznych oraz 

86,35%  wartości należności 

dochodzonych od przedsiębior-

ców, co oznacza, że z każdych 

10 000 zł dochodzonych od osoby 

fizycznej, Vindicat.pl pomógł 

odzyskać prawie 9 200 zł, a z każ-

dych 10 000 zł dochodzonych od 

przedsiębiorców – ponad 8 600 zł. Wierzyciel 
wycofał 
sprawę

Dłużnik 
spłacił

wierzytelność

Dłużnik 
ogłosił 

upadłość
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Firmy, które korzystają z apli-

kacji Vindicat.pl odzyskują 

roszczenia z różnych tytułów.

JAKIE RODZAJ ROSZCZEŃ ODZYSKUJĄ KLIENCI
DZIĘKI APLIKACJI VINDICAT.PL?

Vindicat.pl • tel. 796 123 124

14%
Umowa 
o świadczenie 
usług

2%
Umowa 
pożyczki 1%

Umowa 
sprzedaży 1%

Inne

2%
Rachunek

1%
Nakaz 
zapłaty

79%
Faktura

79% spraw to roszczenia z tytułu 

nieuregulowanych faktur. 

14% spraw to roszczenia z tytułu 

nieopłaconej umowy o świadcze-

nie usług.
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Struktura roszczeń, które odzyskują klienci zmieniła się na przestrzeni lat 2014-

2017.

JAKI RODZAJ ROSZCZEŃ ODZYSKUJĄ KLIENCI
DZIĘKI APLIKACJI VINIDCAT.PL? - ZMIANY 
NA PRZESTRZENI LAT 2014-2017
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Faktura

Umowa o świadczenie 
usług

InneW 2014 roku 52% odzyski-

wanych roszczeń było z tytułu 

umowy o świadczenie usług, 

a 46% z tytułu faktur.

Natomiast od 2015 roku, fa-

ktury zaczęły stanowić około 

80% roszczeń, które odzyskują 

klienci.

46,36%

77,26%
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83,11%
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Najwięcej roszczeń dochodzono 

z tytułu faktur – stanowiły one 

ponad 76% ogółu dochodzonych 

roszczeń. 

Na drugim miejscu uplasowały się 

umowy o świadczenie usług, 

które łącznie stanowiły blisko 

11% sumy należności dochodzo-

nych za pomocą Vindicat.pl.

SUMA NALEŻNOŚCI DOCHODZONYCH ZA POMOCĄ 
VINDICAT.PL W LATACH 2014 – 2017 Z PODZIAŁEM 
NA RÓŻNE TYPY ROSZCZEŃ

76,07%

10,98%

Faktura

Umowa 
o świadczenie usług

12,95%
Inne
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ŚREDNIA WARTOŚĆ ROSZCZEŃ DOCHODZONYCH 
W LATACH 2014 – 2017 Z PODZIAŁEM NA RÓŻNE 
TYPY ROSZCZEŃ
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W latach 2014 – 2017 średnie 

roszczenie dochodzone z tytułu 

faktury wynosiło blisko 

7 000 zł
Wyrok Umowa

przewozu
Nakaz 
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WIELKOŚĆ NALEŻNOŚCI DOCHODZONYCH W LATACH 
2014 - 2017

W latach 2014 – 2017 za pomocą 

aplikacji Vindicat.pl dochodzo-

no należności o wartości blisko 

97 mln zł.

Największa dochodzona nale-

żność wynosiła ponad 850 tys. zł.

Natomiast średnia sprawa docho-

dzona za pomocą Vindicat.pl 

wynosiła ponad 7 tys. zł. 
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0
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7 106,76 zł
1 316,28 zł 200,79 zł
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RAPORT VINDICAT.PL 2018

Opis zachowań i skuteczność działań 
przedsiębiorców korzystających 
z aplikacji do samodzielnej windykacji

Vindicat.pl

Badanie na grupie 1974 przedsiębiorców

https://vindicat.pl/
https://www.facebook.com/vindicatpl
https://www.youtube.com/channel/UCdUm8pFP7xMItmQXs7W1glg/videos
https://www.instagram.com/vindicat.pl/
https://www.linkedin.com/company/vindicat-sp--z-o--o-


ŁĄCZNA LICZBA ROSZCZEŃ DOCHODZONYCH 
OD PRZEDSIĘBIORCÓW I OD OSÓB FIZYCZNYCH 
W LATACH 2014 – 2017 Z POSZCZEGÓLNYCH 
TYTUŁÓW.

Vindicat.pl • tel. 796 123 124

W latach 2014 – 2017 nasi klienci 

głównie dochodzili roszczeń 

z tytułu faktur i z tytułu umów 

o świadczenie usług. 

Większość należności z tytułu 

faktur była odzyskiwana od przed-

siębiorców (10 808 z 13 857).

Większość należności z tytułu 

umów o świadczenie usług była 

odzyskiwana od osób fizycznych 

(2 181 z 13 857).
InneUmowa

o świadczenie
usług

Faktura
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JAKIE DZIAŁANIE JAKO PIERWSZE, WYKONALI 
PRZEDSIĘBIORCY W APLIKACJI VINDICAT.PL?
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Ponad połowa naszych klientów 

jako pierwsze działanie podjęła 

wystosowanie wezwania do 

zapłaty.

Jeden na czterech klientów jako 

pierwsze działanie podjął wysto-

sowanie wezwania do negocjacji.

53,14%
Wezwanie 
do zapłaty

9,24%
Inne

12,21%
Informacja 
o upublicznieniu 
danych

25,41%
Wezwanie 
do negocjacji
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Klienci dochodzący spłaty nale-

żności z tytułu faktury najczęściej 

podejmowali jako pierwsze 

działanie wystosowanie wezwa-

nia do zapłaty (blisko 60%).

Na drugim miejscu uplasowało się 

wezwanie do negocjacji, które 

wystosowywało 2 na 10 klientów.

59%
Wezwanie 
do zapłaty

20%
Wezwanie 
do negocjacji

13%
Informacja 
o upublicznieniu 
danych

8%
Inne

JAKIE DZIAŁANIE JAKO PIERWSZE, WYKONALI 
PRZEDSIĘBIORCY W APLIKACJI VINDICAT.PL? 
(RODZAJ ROSZCZENIA FAKTURA)
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Klienci dochodzący spłaty z tytułu 

umowy o świadczenie usług naj-

częściej jako pierwsze działania 

podejmowali wystosowanie wez-

wania do negocjacji (57%).

Na drugim miejscu uplasowało się 

wezwanie do zapłaty (blisko 

30%).

Wezwanie 
do zapłaty

Wezwanie 
do negocjacji

Informacja o upublicznieniu 
danych

Inne

57%

2
8

%

5%10%

JAKIE DZIAŁANIE JAKO PIERWSZE, WYKONALI 
PRZEDSIĘBIORCY W APLIKACJI VINDICAT.PL? 
(RODZAJ ROSZCZENIA UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG)
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JAKIE DZIAŁANIE JAKO DRUGIE, WYKONALI 
PRZEDSIĘBIORCY W APLIKACJI VINDICAT.PL?
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Nasi klienci najczęściej jako 

drugie działanie podejmowali 

negocjacje (blisko 42%). 

Jednak prawie 1 na 3 klientów był 

mniej ugodowy i decydował się na 

wystosowanie pozwu do e-sądu 

już jako drugie działanie.7,34%

41,65%
Negocjacje

28,22%
Pozew 
do esądu

9,48%
Wezwanie 
do negocjacji

11,06%
Wezwanie 
do zapłaty

Informacja o upublicznieniu 
danych

2,26%
Inne

RAPORT VINDICAT.PL 2018

Opis zachowań i skuteczność działań 
przedsiębiorców korzystających 
z aplikacji do samodzielnej windykacji

Vindicat.pl

Badanie na grupie 1974 przedsiębiorców

https://vindicat.pl/
https://www.facebook.com/vindicatpl
https://www.youtube.com/channel/UCdUm8pFP7xMItmQXs7W1glg/videos
https://www.instagram.com/vindicat.pl/
https://www.linkedin.com/company/vindicat-sp--z-o--o-


Vindicat.pl • tel. 796 123 124

Klienci dochodzący spłaty z ty-

tułu faktur podzielili się na trzy 

grupy pod względem tego, jakie 

działanie podejmowali jako 

drugie. 1 na 3 podejmował ne-

gocjacje, drugi wystosowywał 

pozew do e-sądu, a trzeci podej-

mował inne działanie.

34,78%
Negocjacje

32,38%
Inne

32,83%
Pozew
do esądu

JAKIE DZIAŁANIE JAKO DRUGIE, WYKONALI 
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(RODZAJ ROSZCZENIA FAKTURA)
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Klienci dochodzący spłaty na-

leżności z tytułu umowy o świad-

czenie usług, zdecydowanie 

najczęściej decydowali się w dru-

gim kroku na podjęcie negocjacji 

(ponad 75%).

Wezwanie 
do zapłaty

Negocjacje Inne Pozew do esądu

9,80%

6,54%
8,50%

75,16%
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Jako trzecie działanie, nasi klienci 

najczęściej wystosowywali we-

zwanie do zapłaty (ponad 1/3) 

oraz wezwanie do negocjacji 

(blisko 20%) i negocjacje (również 

blisko 20%).

33,77%
Wezwanie 
do zapłaty

10,73%
Inne

16,23%
Informacja 
o upublicznieniu 
danych

19,63%
Negocjacje

19,63%
Wezwanie 
do negocjacji
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Klienci dochodzący spłaty z tytułu 

faktur jako trzecie działanie naj-

częściej podejmowali negocjacje 

(25%), wezwanie do negocjacji 

(prawie 24%) i wezwanie do 

zapłaty (ponad 21%).

23,77%
Wezwanie 
do negocjacji

16,80%
Informacja 
o upublicznieniu 
danych

13,11%
Inne

25,00%
Negocjacje

21,31%
Wezwanie 
do zapłaty
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Klienci dochodzący spłaty nale-

żności z tytułu umowy o świad-

czenie usług jako trzecie działanie 

najczęściej podejmowali wezwa-

nie do zapłaty (prawie 2/3).
9,80%

Informacja 
o upublicznieniu 

danych

Wezwanie 
do zapłaty

Inne Wezwanie 
do negocjacji

61,61%

1
6

,9
6

%

11
,6

1%

9,82%

JAKIE DZIAŁANIE JAKO TRZECIE, WYKONALI 
PRZEDSIĘBIORCY W APLIKACJI VINDICAT.PL? 
(RODZAJ ROSZCZENIA UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG)

RAPORT VINDICAT.PL 2018

Opis zachowań i skuteczność działań 
przedsiębiorców korzystających 
z aplikacji do samodzielnej windykacji

Vindicat.pl

Badanie na grupie 1974 przedsiębiorców

https://vindicat.pl/
https://www.facebook.com/vindicatpl
https://www.youtube.com/channel/UCdUm8pFP7xMItmQXs7W1glg/videos
https://www.instagram.com/vindicat.pl/
https://www.linkedin.com/company/vindicat-sp--z-o--o-


Vindicat.pl • tel. 796 123 124

Wierzyciele korzystający z sy-

stemu Vindicat.pl odzyskujący 

swoje należności od przedsię-

biorców najczęściej jako działanie 

1 podejmowali wystosowanie we-

zwania do zapłaty (prawie 60%).

DZIAŁANIE 1 – WOBEC PRZEDSIĘBIORCÓW
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Wierzyciele korzystający z sy-

stemu Vindicat.pl odzyskujący 

swoje należności od przedsię-

biorców najczęściej jako działanie 

2 podejmowali wystosowanie 

pozwu do e-sądu oraz negocjacje 

(oba po prawie 18,5%).

DZIAŁANIE 2 – WOBEC PRZEDSIĘBIORCÓW
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DZIAŁANIE 2 WOBEC PRZEDSIĘBIORCÓW PODJĘŁO 54,38% WIERZYCIELI.
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Wierzyciele korzystający z sy-

stemu Vindicat.pl odzyskujący 

swoje należności od przed-

siębiorców najczęściej jako 

działanie 3 podejmowali wy-

stosowanie wezwania do zapłaty 

(prawie 5%).

DZIAŁANIE 3 – WOBEC PRZEDSIĘBIORCÓW
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DZIAŁANIE 3 WOBEC PRZEDSIĘBIORCÓW PODJĘŁO 20,43% WIERZYCIELI.
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Wierzyciele korzystający z sy-

stemu Vindicat.pl odzyskujący 

swoje należności od przed-

siębiorców najczęściej jako 

działanie 4 podejmowali wysto-

sowanie wezwania do negocjacji 

(ponad 3%).

DZIAŁANIE 4 – WOBEC PRZEDSIĘBIORCÓW

DZIAŁANIE 4 WOBEC PRZEDSIĘBIORCÓW PODJĘŁO 11,57% WIERZYCIELI.
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Wierzyciele korzystający z sy-

stemu Vindicat.pl odzyskujący 

swoje należności od przed-

siębiorców najczęściej jako dzia-

łanie 5 podejmowali negocjacje 

(ponad 3%).

DZIAŁANIE 5 – WOBEC PRZEDSIĘBIORCÓW

DZIAŁANIE 5 WOBEC PRZEDSIĘBIORCÓW PODJĘŁO 7,49% WIERZYCIELI.
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Wierzyciele korzystający z sy-

stemu Vindicat.pl odzyskujący 

swoje należności od przed-

siębiorców najczęściej jako dzia-

łanie 6 podejmowali wystoso-

wanie wezwania do negocjacji 

(prawie 1,5%).

DZIAŁANIE 6 – WOBEC PRZEDSIĘBIORCÓW
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do negocjacji

Wezwanie 
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DZIAŁANIE 6 WOBEC PRZEDSIĘBIORCÓW PODJĘŁO 4,68% WIERZYCIELI.
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Wierzyciele korzystający z sy-

stemu Vindicat.pl odzyskujący 

swoje należności od przed-

siębiorców najczęściej jako dzia-

łanie 7 podejmowali negocjacje 

(prawie 1%).

DZIAŁANIE 7 – WOBEC PRZEDSIĘBIORCÓW
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DZIAŁANIE 7 WOBEC PRZEDSIĘBIORCÓW PODJĘŁO 3,06% WIERZYCIELI.
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Klienci najlepsze rezultaty osią-

gają podążając jedną z dwóch 

zaprezentowanych ścieżek win-

dykacyjnych.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ KLIENTÓW 
VINDICAT.PL
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Vindicat.pl tel. 796 123 124 • 

Załóż darmowe konto 
i odzyskaj swoje pieniądze online 

już dziś

Załóż darmowe konto

https://vindicat.pl/
https://vindicat.pl/
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