POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Oddział w Wałbrzychu
ul.Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych
NIP 886-00-23-080 tel/fax 74 842-62-60, 74 842-60-54
e-mail: ptewch@wp.pl

Konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700

ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM NA TEMAT :

"WINDYKACJA W PRAKTYCE''
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podmioty odpowiedzialne za długi i zakres odpowiedzialności
•
Zakres odpowiedzialności a rodzaj formy prawnej dłużnika
•
Odpowiedzialność wspólników
•
Odpowiedzialność spadkobierców
•
Odpowiedzialność małżonka dłużnika
•
Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
2. Istotne praktyczne zagadnienia w codziennej pracy windykatora, które należy przyswoić:
•
ustawa z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (odsetki, rekompensata kosztów
windykacji)
•
przedawnienie roszczeń
•
potrącenie zobowiązań wzajemnych
3. Skuteczne zabezpieczenie należności w celu minimalizowania ryzyka finansowego w przedsiębiorstwie:
•
zabezpieczenia osobowe i rzeczowe
•
weksel
•
poręczenie cywilne
•
zastaw i zastaw rejestrowy
•
hipoteka
4. Inne skuteczne sposoby odzyskiwania długów oraz poprawy sytuacji wierzyciela:
•
sprzedaż wierzytelności i cesja długu
•
skarga pauliańska
•
dobrowolne poddanie się egzekucji w akcie notarialnym,
•
przekazywanie danych Biurom Informacji Gospodarczej
5. Wybrane procedury cywilne wykorzystywane w windykacji należności:
•
potrzebna dokumentacja i czynności wstępne
•
postępowanie upominawcze
•
postępowanie nakazowe
•
nowe regulacje w kodeksie postępowania cywilnego istotne dla wierzycieli
WYKŁADOWCA: KAMIL SZYMAŃSKI – Radca prawny, trener i wykładowca z prawa cywilnego,
prawa pracy i prawa podatkowego
 MIEJSCE SZKOLENIA: Centrum Konferencyjne KONRAD ul. Chrobrego 14, Wałbrzych
 TERMIN SZKOLENIA: 17.11.2014 r. godz. 900-1400 - zgłoszenia przyjmujemy do 07.11.2014 r.
 KOSZT SZKOLENIA (w tym materiały szkoleniowe, serwis kawowy): ● 1-2 osoby - 280,00 zł/os.
● 3 osoby – 266,00 zł./os. (5 % zniżki) ● 4 i więcej osób – 252,00 zł./os. (10 % zniżki)


UWAGA: W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5
dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!
(Pieczątka nagłówkowa firmy)

KARTA ZGŁOSZENIA
Zgłaszam udział w szkoleniu w dniu ..................... r. następujące osoby:
1............................................................................................tel.........................................
2............................................................................................tel.........................................
3............................................................................................tel.........................................
Opłatę w wysokości ............................. przekazujemy na konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700
UWAGA: W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5
dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

----------------------------------------------Główny Księgowy

---------------------------------------------------Prezes / Dyrektor
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Informacja i zgłoszenia: tel./fax 74 842-62-60, 74 842-60-54, e-mail: ptewch@wp.pl

(Pieczątka nagłówkowa firmy)

KARTA ZGŁOSZENIA
Zgłaszam udział w szkoleniu w dniu ..................... r. następujące osoby:
1............................................................................................tel.........................................
2............................................................................................tel.........................................
3............................................................................................tel.........................................
Opłatę w wysokości ............................. przekazujemy na konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700
UWAGA: W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5
dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

----------------------------------------------Główny Księgowy

---------------------------------------------------Prezes / Dyrektor

