___________________dnia _____________

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
Bożena Tarnowska
Kancelaria Komornicza we Wrocławiu
53-328 Wrocław, ul. Bernarda Pretficza 21/B3
WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH
Wierzyciel: ____________________________________________________________________
(nazwisko i imię , nazwa firmy)

adres :_________________________________________________________________________
(ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

_______________________________________________________________________________________________________________

konto na które należy przekazywać wyegzekwowane należności:
________________________________________________________________________________
(nazwa banku i numer konta)

Dane kontaktowe:_________________________________________________________________
(numer telefonu wierzyciela, adres email)

zastępowany przez pełnomocnika:
Pełnomocnik: ___________________________________________________________________
(nazwisko i imię)

z siedzibą:_______________________________________________________________________
(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu)

telefon:_____________________________ email: _____________________________________
nr konta pełnomocnika:_____________________________________________________________
Dłużnik:________________________________________________________________________
(imię i nazwisko, nazwa firmy)

Adres(y) :________________________________________________________________________
(ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

numer NIP__________________________ PESEL___________________________________
data urodzenia_________________REGON___________________KRS___________________
numer dow. osobistego __________________

imiona rodziców________________________

Przedkładając tytuł wykonawczy____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(dokładna nazwa tytułu wykonawczego)

z dnia________________________ sygn. akt _________________________________________
(data i sygnatura tytułu wykonawczego)

wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi i wyegzekwowanie na rzecz wierzyciela
następujących należności:
1. należności głównej _______________________________zł;
z odsetkami w wysokości ____________ % od dnia _______________do dnia zapłaty
2. kosztów procesu __________________________________zł;
3. kosztów zastępstwa procesowego ____________________zł;
4. kosztów klauzuli _________________________________zł;
5. kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym __________________
6. kosztów egzekucyjnych, które powstaną w toku egzekucji.
Egzekucję proszę skierować do:
(obok wybranych sposobów egzekucji należy wstawić znak „X”)

 wynagrodzenia za pracę__________________________________________________
(należy podać nazwę i adres pracodawcy)

 rachunków bankowych __________________________________________________
(należy podać nazwę banku i numer rachunku bankowego)

 ruchomości ____________________________________________________________
(należy wymienić ruchomości i miejsce ich położenia)

 wierzytelności__________________________________________________________
(należy wymienić przysługujące wierzytelności oraz wskazać podmiot od którego przysługują)

 nieruchomości __________________________________________________________
(należy wymienić nieruchomości dłużnika wraz z podaniem numeru księgi wieczystej oraz miejsca ich położenia)

Oświadczam, że dokonuję wyboru komornika na podstawie art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o
komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771 z późń. zm.).

______________________
(podpis wierzyciela)

Oświadczam, że w trybie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z
2018 r. poz. 770) wyrażam zgodę na przeznaczanie uiszczonej zaliczki na pokrywanie wydatków wg uznania
komornika.

______________________
(podpis wierzyciela)

