
WEZWANIE DO ZAPŁATY
Działając w imieniu i na rzecz ProstyKredyt Sp. z o.o. , informujemy, że na dzień 04.02.2019 zadłużenie w 

sprawie   wynosi 1700.00 zł.  Wpłaty należy dokonać do dnia 11.02.2019 on-line lub na wskazany 

poniżej rachunek bankowy: 

02 1540 1157    

Płatność on-line: https://www.vindix.pl/dla-zadluzonych/sprawdz-zadluzenie 

W celu ustalenia harmonogramu spłat ratalnych lub innych korzystnych warunków spłaty zadłużenia należy 
skontaktować się pod numerem tel. 22 319 60 02 lub odpisać na niniejszą wiadomość.

Zachęcamy do kontaktu: 

1. Zadzwoń: +48 22 319 60 02

2. Napisz: kontakt@vindix.pl;

3. Porozmawiaj z naszym konsultantem on-line: www.vindix.pl;

Szczegóły wymagalnej należności:

 
 

   

  
 

 
 

   

    
    

                      
                   

        

                           
                             

                       
      

Wierzyciel Typ/numer Data zawarcia 
umowy

Kapitał Odsetki 
karne

Odsetki 
umowne

Koszty Odsetki 
ustawowe

Kwota do 
zapłaty

Kwota 
zapłacona

ProstyKredyt Sp. z o.o. 2018-09-06 1700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1700.00 0.00

https://www.vindix.pl/dla-zadluzonych/sprawdz-zadluzenie
mailto:kontakt@vindix.pl
http://www.vindix.pl/


                 
            

                  
          

ZAWIADOMIENIE
o zaopiniowaniu sprawy do działu WINDYKACJI TERENOWEJ*

Działając w imieniu i na rzecz ProstyKredyt Sp. z o.o., informujemy, że Wierzyciel  zaopiniował sprawę nr 
 do działu windykacji terenowej.

Na dzień 01.03.2019 zadłużenie w sprawie wynosi 1700.00zł.

Wpłaty w powyższej wysokości należy dokonać do dnia 08.03.2019 na poniższy rachunek bankowy wierzyciela, 
umieszczając w tytule nr sprawy 

02 1540 1157    

Istnieje także możliwość dokonania wpłaty on-line: www.vindix.pl

Pod numerem 22 319 60 02 dostępni są nasi konsultanci, którzy udzielą informacji o dalszym możliwym 
przebiegu postępowania windykacyjnego. Dopuszczamy możliwość wcześniejszego umówienia wizyty 
Windykatora, ewentualnie ustalenia warunków spłaty przedmiotowego zadłużenia.

Podkreślamy, że na obecnym etapie postępowania istnieje także możliwość zawarcia z wierzycielem 
porozumienia, na warunkach satysfakcjonujących obie strony.

W razie wystąpienia jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt w dowolny sposób:

 dzwoniąc pod numer tel.: +48 22 319 60 02;

 przesyłając wiadomość na adres: kontakt@vindix.pl;

 poprzez chat on-line: www.vindix.pl;

  
 Szczegóły wymagalnej należności:

 
 

              
                

               

Wierzyciel Typ/numer Data zawarcia 
umowy

Kapitał Odsetki 
karne

Odsetki 
umowne

Koszty Odsetki 
ustawowe

Kwota do 
zapłaty

Kwota 
zapłacona

ProstyKredyt Sp. z o.o. 2018-09-06 1700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1700.00 0.00

http://www.vindix.pl/
mailto:kontakt@vindix.pl
http://www.vindix.pl/


Dzień dobry,

działając w imieniu i na rzecz ProstyKredyt Sp. z o.o., informujemy, że Wierzyciel  zaopiniował wystawienie 
sprawy nr  na giełdzie wierzytelności.

Z doświadczenia wiemy, że publiczna sprzedaż zadłużenia zdecydowanie zwiększa szansę na odzyskanie długu 
w możliwie krótkim czasie.

 Jednak to samo doświadczenie podpowiada nam, że każdy zasługuje na jeszcze jedną SZANSĘ!

Jak uniknąć wystawienia długu do publicznej sprzedaży? 

Wystarczy wpłacić kwotę 510,00 zł, stanowiącą 30% długu do dnia 19.03.2019, aby pozostała kwota została 
rozłożona na 2 dogodne raty.

Numer rachunku bankowego dedykowany do wpłat w sprawie: 
02 1540 1157     
(W tytule przelewu należy wpisać nr PESEL)

płatność on-line: https://www.vindix.pl/dla-zadluzonych/sprawdz-zadluzenie 

Zainteresowało Cię powyższe rozwiązanie, chcesz uzyskać więcej informacji? Odpisz na przedmiotową 
wiadomość lub zadzwoń: 223196002.

Szczegółowe informacje o wierzytelności:

 

 

  
 

 
 

   

    
    

                      
                   

        

Wierzyciel Typ/numer Data zawarcia 
umowy

Kapitał Odsetki 
karne

Odsetki 
umowne

Koszty Odsetki 
ustawowe

Kwota do 
zapłaty

Kwota 
zapłacona

ProstyKredyt Sp. z o.o. 2018-09-06 1700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1700.00 0.00

https://www.vindix.pl/dla-zadluzonych/sprawdz-zadluzenie


WEZWANIE PRZEDPROCESOWE

Szanowna Pani,

działając w imieniu i na rzecz ProstyKredyt Sp. z o.o. , informujemy, że z powodu braku płatności została 
podjęta decyzja o zakończeniu etapu polubownego. Mając na uwadze powyższe, rozważamy skierowanie 
sprawy na etap sądowy. Dlatego też, chcąc zaoszczędzić Pani dodatkowych kosztów, które mogą pojawić się w 
trakcie postępowania sądowego, wzywamy ostatecznie do zapłaty zadłużenia polubownie.

Na dzień 28.03.2019 zadłużenie w przedmiotowej sprawie nr  wynosi 1700.00  zł, spłaty należy dokonać 
do dnia 04.04.2019 bezpośrednio na rachunek bankowy Wierzyciela: 

02 1540 1157    

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie może skutkować  ujawnieniem stosownych informacji w Krajowym 
Rejestrze Długów oraz  Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor.

Usunięcie informacji o zadłużeniu z Rejestru Dłużników może 
nastąpić w szczególności, w przypadku całkowitej spłaty zaległego 
zadłużenia, przedstawienia uzasadnionej informacji o spłacie, 
wygaśnięciu lub nieistnieniu zobowiązania oraz na podstawie 
innych okoliczności, o których mowa w art. 31 Ustawy.

Podkreślamy, że wciąż istnieje możliwość zawarcia porozumienia z wierzycielem w sprawie dobrowolnej 
spłaty w/w zadłużenia, w tym celu prosimy o informację zwrotną w zakresie możliwości finansowych. 

Szczegóły wymagalnej należności:

 
 

 
 

 
 

   

    
    

                     
                  

          

                          
                           
                        

        

Wierzyciel Typ/numer Data zawarcia 
umowy

Kapitał Odsetki 
karne

Odsetki 
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Koszty Odsetki 
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ProstyKredyt Sp. z o.o. 2018-09-06 1700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1700.00 0.00




