
Rzetelnie i skutecznie chronimy interesów Klientów.

Pracujemy dla naszych Klientów od 2000 roku, dlatego dobrze znamy wyzwania biznesu mniejszego
i dużego.Naszym celem jest codziennie wspierać firmy zapewniając bezpieczeństwo.

& KRAUSS KANCELARIA PRAWNA SP.K.

Obligo S.A. – jesteśmy specjalistami w obszarze zarzadzania 
wierzytelnościami począwszy od monitoringu faktur po 
kompleksowy proces odzyskiwania wymagalnych należności. 
Rozwiązania zawsze szyjemy na miarę, ponieważ indywidualne 
i odpowiedzialne podejście do każdej sprawy to nasza 
wizytówka.

Obligo & Krauss Kancelaria Prawna sp. k – od kilkunastu lat
z sukcesem zapewniamy bezpieczeństwo naszym Klientom. 
Mamy nowoczesne podejście do świadczenia usług prawnych, 
dużą świadomość biznesową i jesteśmy elastyczni. Wiemy, że 
dziś prawnik to nie tylko specjalista w swojej dziedzinie, ale 
także partner dobrze rozumiejący otoczenie biznesowe. 
Obsługujemy zarówno duże, międzynarodowe korporacje, jak 
również małe, rodzinne przedsiębiorstwa.

DORADZAMYWSPIERAMY ODZYSKUJEMY WYGRYWAMYROZUMIEMY CHRONIMY

Teraz nasze usługi możesz mieć w jednym, komfortowym Pakiecie. To idealne rozwiązanie dla 
małych i średnich firm. Wybierz Pakiet najlepszy dla swojej firmy:

Pakiety obsługi prawno
- windykacyjnej

Pakiet
Basic

89 złAbonament miesięczny 289 zł

Obsługa prawna

489 zł 1089 zł

Pakiet
Basic +

Pakiet
Optimum

Pakiet
Premium

Telefoniczne konsultacje prawne Bez limitu w
zleconych sprawach

Bez limitu w
zleconych sprawach

Bez limitu w
zleconych sprawach

Bez limitu w
zleconych sprawach

Tak Tak Tak TakObsługa prawna

Działania zabezpieczające płatności

1Ilość godzin obsługi prawnej
w miesiącu 2 5 12

Monitoring płatności faktur
niewymagalnych

Tak Tak Tak Tak

Nie Nie 10FV w miesiącu 20FV w miesiącu

Elektroniczna pieczęć prewencyjna

Windykacja – polubowna, sądowa, egzekucyjna – terytorium RP

0 zł 0 zł 0 zł 0 złOpłata za przyjęcie sprawy

Tak Tak Tak TakWindykacja polubowna należności

Tak Tak Tak TakZwrot kosztów windykacji

149 zł* 99 zł* Tak TakPostępowanie sądowe w trybie
nakazowym lub upominawczym

99 zł* 49 zł* Tak TakPostępowanie egzekucyjne

40% KZP** 35% KZP** 20% KZP** 15% KZP**
Postępowanie w trybie zwykłym

– opłata wstępna

Opłata adwokacka Opłata adwokacka Opłata adwokacka Opłata adwokacka
Reprezentacja w postępowaniu nakazowym,

upominawczym, zwykłym, egzekucyjnym

Tak Tak Tak Tak

12% 10% 8% 7%Prowizja za sukces

Dodatkowe godziny obsługi prawnej (poza pakietem) 149 złotych/godzina

Partner.Extranet –
dostęp on-line do bazy zleconych spraw

* Wysokość opłaty wstępnej.
** KZP oznacza koszty zastępstwa procesowego zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem.


