Strategia egzekucji
komorniczej

Zawieś-zmień komornika lub
umorzenie

a. Zawieszenie-zmiana
C
b.Brak majątku - nowych informacji o dłużniku

Wybór najlepszego
komornika dla
przedmiotowego

- Odpisanie należności w
KUP
- Okreśnie terminu
wznowienia egzekucji
- Pośrednicwto sprzedaży
wierzytelności

Umorzenie komornicze
a. Tak
Czy jest Tytuł Wykonawczy
i ustalono wszystkie dane o b. Nie
dłużniku ?

a. Tak
Strategia sądowa lub
poszukiwania dłużnika
Czy egzekucja spółki ?

Wypełnienie formularza
wniosku do komornika

a. Wniosek Wypełniony

a. Nie
b. Tak

Strategia egzekucji z osób
zarządzających spółką

Złożenie wniosku do
komornika

Czekaj 14 dni

Czekaj na odpowiedź
Komornika

a. Opłacenie zaliczki komorniczej
b. Zmiana Komornika

G

Email do Klienta z
sakenm wezwania o
zaliczkę

Czekaj 30 dni

a. Pozyskano nowe informacje o dłużniku
Wynik egzekucji - uzyskane b. Poszukiwanie dłużnika
informacje
c. Egzekucja nieefektywna
d. Zarobki zajęte
e. Majątek zajęty - ustalenie licytacji
f. Brak Informacji
g. Wyjawienie Majątku
h. Egzekucja w toku

A
B
D
E

Strategia wyjawnienia i
poszukiwania majątku
dłużnika

Wyślij zapytanie o
egzekucji - tel do
komornika

a. Informacja wysłana do komornika

A

Uzyskana informacja

B

Wizja lokalna komornika,
windykacja terenowa,
wywiad

D

Przegląd Zajętych Zarobków

C

Wniosek o
zawieszenie-zmianę
komornika

E

Wniosek o
wyznaczenie terminu 1
licytacji

G

Wprowadź pozyskane infomacje

A

a. Otrzymano płatność
b. Płatność Wpłynie
c. Brak Wpłat

G

Monit do Komornika

Podjęcie decyzji ?

Czy termin 1 licytacji
ustalony?

Wykonanie dyspozycji

a. Tak
b. Nie

Czekaj 30 dni

Wynik 1-ej Licytacji

a. Nie można uzyskać dostępu
b. Cały zajęty majątek sprzedany, oczekiwanie na fundusze
c. Zajęty majątek usunięty przez dłużnika
d. Część lub całość zajętego majątku nie sprzedana

B

G
Strategia skargi
pauliańskiej - oskarżenia

Wniosek o wyznaczenie
terminu 2 licytacji

Wynik 2-ej Licytacji

Czy termin 2 licytacji
ustalony?

a. Tak
b. Nie

B

a. Nie można uzyskać dostępu
b. Zajęty majątek usunięty przez dłużnika
c. Cały zajęty majątek sprzedany, oczekiwanie na fundusze
d. Część lub całość zajętego majątku nie sprzedana

G

