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W niniejszym eBooku znajdziesz wzór wezwania do 

zapłaty. Jest to wzór wezwania z pouczeniem dłużnika 

niebędącego konsumentem o zamiarze przekazania 

danych dłużnika do biura informacji gospodarczej 

(BIG). Często widziałem wezwania do zapłaty w których 

wierzyciel groził dłużnikowi wpisaniem go np. do: 

„Rejestru Dłużników”, do „BIG”, na „czarną listę”. 

Wezwania takie uniemożliwiały jednak wierzycielowi 

wpisanie dłużnika do odpowiedniego rejestru, gdyż były sformułowane zbyt 

ogólnikowo.  

 

Wezwanie do zapłaty z zagrożeniem wpisania do BIG, aby mogło być 

dokumentem umożliwiającym wpisanie na listę dłużników BIG, musi zawierać 

precyzyjne pouczenie o BIG-u do którego zostaną przekazana dane.  

 

WAŻNE!!! Niniejsze wezwanie do zapłaty może być skierowane do Twojego 

dłużnika niebędącego konsumentem. Dla pozostałej kategorii dłużników np. 

konsumentów, przewidziane są inne kryteria przekazywania danych do BIG.  

 

Poniżej fragment art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu 

informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. t.j. z 

2014r., poz. 1015 ze zm.), dotyczący warunków przekazania do BIG danych 

dłużnika niebędącego konsumentem: 

 

Wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze o 

zobowiązaniu dłużnika niebędącego konsumentem wyłącznie wówczas, 

gdy są spełnione łącznie następujące warunki: 
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1) zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w 

szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności 

gospodarczej; 

2) łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika niebędącego 

konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych oraz są 

one wymagalne od co najmniej 60 dni; 

3) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem 

poleconym albo doręczenia dłużnikowi niebędącemu konsumentem do 

rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika niebędącego 

konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu - na adres siedziby 

dłużnika lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, wezwania do 

zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do 

biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura. 

 

W większości wezwań do zapłaty, które dostępne są w sieci Internet zawarte 

są  tylko ogólne informacje związane z informowaniem dłużnika o wpisaniu do 

BIG. To co odróżnia ten wzór wezwania do zapłaty to dopracowanie kilku 

szczegółów w trosce o Twoje interesy jako wierzyciela. ☺ Pamiętaj, aby 

wezwanie do zapłaty wysłać listem poleconym za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru!!! 

 

Wezwanie do zapłaty z pouczeniem wpisania dłużnika niebędącego 

konsumentem o zamiarze przekazania danych dłużnika do biura informacji 

gospodarczej (BIG) znajdziesz klikając na link poniżej: 

 

WZÓR WEZWANIA DO ZAPŁATY BIG. 
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W ślad za przygotowanym dla Ciebie wzorem umowy o roboty budowlane, 

wzorem umowy dostawy oraz wzorem protokołu odbioru robót, niniejszy 

eBook jest uzupełnieniem pomocniczego vademecum skierowanego do 

uczestników procesu budowlanego i inwestycyjnego, ale nie tylko. 

 

W przypadku gdybyś potrzebował skorzystać z pomocy prawnej np. w 

zakresie sporządzenia innej umowy, np.: o dzieło, umowy zlecenia, 

zaopiniowania umowy, możesz liczyć na rabat na moje usługi. 

 

W razie gdybyś miał jakieś pytania lub wątpliwości napisz do mnie 

bezpośrednio na e-mail: wojciech.kryczek@kryczek-kancelaria.eu lub pisz 

korzystając z bloga: umowarorobotybudowlane.pl.  
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