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Skolos išieškojimo užsakymas
TIMOCOM GmbH pasamdė

Kreditorius
Įmonė TIMOCOM ID numeris

Kontaktinis asmuo El. paštas

Telefonas Faksas

prieš skolininką
Įmonė TIMOCOM ID numeris

Ieškinys
Sąskaita faktūra / kredito pažymą (nr. / data)

neapmokėtos sumos eurais Atsiskaitymo priminimas (data) 

įsiterpti praėjus 30 dienų po nurodyto ieškinio išsiuntimo ir padėti klientui atgauti šias sumas. 
(Prašome pridėti: sąskaitas faktūras/kreditines sąskaitas, transporto užsakymą ir kvitą, paskutinį priminimą, jeigu įmanoma, 
atspausdintą TIMOCOM platformoje pateiktą pasiūlymą, priešinius reikalavimus ir kitą svarbią informaciją, susijusią su byla)

Atlygis
Už šį užsakymą bus imamas 20 eurų administravimo mokestis. 
Sėkmės atveju TIMOCOM paskaičiuos užsakovui mokestį, į kurį bus įtrauktas sėkmės mokestis. Į šį mokestį jau įskaičiuotas administravimo 
mokestis.  
Vadovaujantis įstatymais, reglamentuojančiais RVG (Vokietijoje galiojantis įstatymas dėl advokatų atlyginimo), šį sėkmės mokestį sudaro:

skola eurais iki 500 1 000 1 500 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000

sėkmės mokestis eurais 38,22 68,64 99,06 127,90 164,30 200,70 237,10 273,50 309,90

Visi mokesčiai nurodyti be PVM

Daugiau informacijos apie valiutą ir mokesčius galima rasti: www.timocom.lt/Paslaugos/Skolų-išieškojimas-tarptautiniu-mastu.

Užsakovas įsipareigoja pranešti TIMOCOM apie gautus mokėjimus, kreditines sąskaitas ar kompensacijas, susijusias su minėto mokėjimo 
reikalavimu, per 3 dienas nuo jų gavimo. Užsakymas vykdomas išskirtinai pagal www.timocom.lt/BS nurodytas sąlygas, su kuriomis 
sutinkama ir tai patvirtinama parašu.

Patvirtinimas
Vieta, data Parašas ir antspaudas

Prašome atsiųsti užpildytą ir pasirašytą formą el. paštu: inkasso.lt@timocom.com arba faksu: +48 71 737 25 01

Priežiūros institucija: Diuseldorfo Aukščiausiojo apygardos teismo pirmininkas (OLG), Cecilienallee 3, 40474 Diuseldorfas, 
Civilinės atsakomybės draudimas: R+V Allg. Versicherung AG, Taunusstr. 1, 65193 Vysbadenas, Nr. 440 25 517903965, geografinė aprėptis: ES

*  Šios akcijos metu vienas TIMOCOM klientas gali panaudoti tik vieną kuponą, galiojantį nuo 2021-07-01 iki 2021-09-30. Kuponas yra skirtas TIMOCOM skolų išieškojimo tarptautiniu mastu paslaugos 
apdorojimo mokesčio daliai padengti ir negali būti kombinuojamas su kitomis nuolaidomis. Tikslinė akcijos auditorija yra nauji skolų išieškojimo paslaugos klientai. Ši akcija negalima klientams, kurie 
pasinaudojo TIMOCOM skolų išieškojimo paslauga per paskutinius du metus (skaičiuojant nuo akcijos pradžios datos). Kupono kodas suteikiamas užsakant paslaugą el. paštu, faksu arba užpildant 
užsakymo formą internetu www.timocom.lt/skolų-išieškojimas.

Kupono kodas*
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