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Windykacja należności w Niemczech
•

Dyscyplina płatnicza firm krajowych jest dobra, a sądy są efektywne pod względem wydawania orzeczeń bez
opóźnień, jednak profesjonalne wysiłki negocjacyjne poprzedzające działania prawne pozostają
najskuteczniejszym sposobem windykacji należności.

•

Celem postępowania upadłościowego w Niemczech od dawna jest spieniężenie majątku dłużnika mające
doprowadzić do spłaty długu wobec wierzyciela. W efekcie postępowanie upadłościowe w praktyce pozostaje
postępowaniem zaocznym, a system nie zapewnia prawdziwego wsparcia dla wierzycieli niezabezpieczonych,
kiedy przychodzi do windykacji należności od niewypłacalnych dłużników.
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Informacje ogólne
Dostępność informacji finansowych
Dostęp do informacji finansowych na temat niemieckich spółek poprawił
się, od kiedy wprowadzono obowiązek sprawozdawczości dla
przedsiębiorstw w 2007 r. Wszystkie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością muszą być zarejestrowane w rejestrze handlowym
prowadzonym przez lokalny sąd właściwy dla siedziby przedsiębiorstwa,
nie jest to jednak obowiązkowe w przypadku małych przedsiębiorstw
prowadzonych przez osobę fizyczną lub w formie spółki cywilnej.
Euler Hermes przypisuje każdemu przedsiębiorstwu ocenę

Wskaźnik cyklu
regulowania należności w
dniach (DSO): Dyscyplina
płatności niemieckich
przedsiębiorstw jest dobra, ze
średnim DSO na poziomie 53
dni w 2016 r.

odzwierciedlającą jego kondycję finansową i sposób prowadzenia
działalności. Oceny Euler Hermes przedstawiają istotę naszej wiedzy i
analizy oraz pomagają klientom zauważyć ryzyko i go uniknąć. Dane są
stale monitorowane, aby oferować najaktualniejsze informacje stanowiące
wsparcie dla decyzji zarządczych.

Główne struktury korporacyjne
Odpowiedzialność za długi związane z działalnością gospodarczą
określają struktury prawne, które są następujące:
• Działania gospodarcze wymagające struktur handlowych można
organizować w formie różnych struktur korporacyjnych. Firmy
jednoosobowe (Einzelunternehmen) przeznaczone są dla
przedsiębiorców indywidualnych ponoszących pełną
odpowiedzialność za zobowiązania firmy i mogą one być rozszerzone
na spółki cywilne (Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, GbR), w
których odpowiedzialność wspólników jest nieograniczona. Działania
gospodarcze na większą skalę można także organizować w formie
spółek jawnych (offene Handelsgesellschaft, OHG), które umożliwiają
wspólnikom współpracę bez ograniczania ich odpowiedzialności,
podczas gdy spółki komandytowe (Kommanditgesellschaft, KG)
umożliwiają odróżnienie dyrektorów (ponoszących pełną
odpowiedzialność) od wspólników niezarządzających (ponoszących
odpowiedzialność do wysokości ich wkładu).
•

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit
beschrankter Haftung, GmbH) są także często zakładane (minimalny
wymóg kapitałowy to 25 tys. euro, odpowiedzialność wspólników
ograniczona do ich wkładu), chociaż spółki przedsiębiorców z
ograniczoną odpowiedzialnością (Unternehmergesellschaft, UG) są
łatwiejsze do założenia (minimalna wysokość kapitału to 1 euro).

•

•

Spółki akcyjne (Aktiengesellschaft) są preferowaną strukturą prawną
dla dużych działań gospodarczych (minimalna wysokość kapitału
wynosi 50 tys. euro, odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości
kapitału).
W praktyce spółki osobowe, trusty, przedsiębiorstwa spółdzielcze i
stowarzyszenia przedsiębiorców są rzadko wykorzystywane przez
zagranicznych inwestorów, którzy skłaniają się do struktur z
ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto należy zauważyć, że
podmioty zagraniczne mogą zakładać zarejestrowane oddziały
handlowe lub przedstawicielstwa.

Otoczenie regulacyjne
Zasadniczo spory handlowe w Niemczech podlegają jurysdykcji sądów
rejonowych. Właściwość danego sądu rejonowego zależy od wysokości
dochodzonej kwoty. Postępowania sądowe dotyczące zapłaty
bezspornych należności są rozstrzygane przez sądy wydające nakazy
zapłaty (Mahngericht). W praktyce wysokość dochodzonej kwoty określa,
który są jest właściwy.
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Otrzymanie płatności
Odsetki od opóźnionych
płatności: Transakcje
pomiędzy podmiotami
gospodarczymi (B2B) muszą
być zapłacone w ciągu 30 dni
kalendarzowych, a odsetek
od opóźnionych płatności
można dochodzić po upływie
tego terminu.

Wskaźnik cyklu regulowania należności w dniach
(DSO)
Dyscyplina płatności niemieckich przedsiębiorstw jest dobra - ze
średnim DSO na poziomie 53 dni w 2016 r. - i, generalnie, krótkie
opóźnienia można wyjaśnić tendencją do polegania raczej na kredycie
dostawcy niż na kredycie bankowym. Co do zasady niemieccy
partnerzy starają się chronić swoją historię kredytową i dlatego unikają
opóźnionych płatności.

Odsetki od opóźnionych płatności
Podstawową zasadą według niemieckiego prawa jest to, że dłużnik,
z jakiegokolwiek powodu opóźniony w płatności, musi
zrekompensować i/lub wynagrodzić szkodę spowodowaną przez
opóźnioną płatność na rzecz wierzyciela.
Dyrektywa 2011/7/UE (wersja przekształcona), która przewiduje, że
płatności w UE muszą być dokonane w ciągu 60 dni, została w ten
sposób transponowana do prawa krajowego. Niemniej zasady krajowe
są surowsze od wymagań UE. Co do zasady, transakcje pomiędzy
podmiotami gospodarczymi muszą być zapłacone zgodnie z umową.
W przeciwnym razie należności stają się natychmiast wymagalne.
Odsetek od opóźnionych płatności można się domagać, kiedy
wierzytelność stanie się przeterminowana. Wysokość odsetek od
opóźnionych płatności może być przyjęta umownie lub określona
przez prawo, obliczona w oparciu o stopę bazową ustaloną przez
Europejski Bank Centralny, powiększona o 9 punktów procentowych.

Koszty windykacji należności
Ponadto, Kodeks cywilny (Bürgerliches Gesetzbuch, art. 280 do 286)
pozwala naliczyć opłatę kompensacyjną (Verzugsschadensersatz)
obejmującą szkodę spowodowaną wierzycielowi i obejmującą koszty
windykacji. W tym względnie istnieje długoletnia tradycja prawna w
Niemczech. Prawo jest faktycznie bardziej korzystne od ostatnio
wprowadzonych uprawnień UE w przypadku opóźnionej płatności. W
praktyce, to, czy zaległe należności zostaną zapłacone czy też nie, jest
kwestią negocjacji i zależy od specjalistów windykacyjnych.

Ochrona prawa własności
Niemieckie prawo pozwala stronom umowy uzgodnić sposób
przeniesienia prawa własności: w praktyce, towar zostanie
przeniesiony w pierwszej kolejności, podczas gdy własność towaru
zostanie przeniesiona na kupującego dopiero po zapłaceniu całego
kosztu. Dlatego bardzo wyczerpujące zapisy dotyczące zachowania
tytułu własności są powszechne. W odróżnieniu od wielu innych
krajów, klauzule zachowania prawa własności w Niemczech nie
chronią własności towaru jedynie do momentu istnienia możliwości
jednoznacznej identyfikacji towaru: prawo własności może być
chronione do momentu spłaty wszystkich należności, nawet jeżeli
dłużnik przekształcił towar (‘wydłużone zachowanie tytułu własności,’
verlängerter Eigentumsvorbehalt) i sprzedał produkt końcowy stronie
trzeciej (‘wszystkie sumy pieniężne’ lub ‘rozszerzone zachowanie
tytułu własności,’ erweiterter Eigentumsvorbehalt). Istotne jest, aby
strony wyraźnie uzgodniły takie warunki przed dostawą towaru.

Płatności
Poniżej przedstawiono najpowszechniejsze metody płatności:
• Przelewy bankowe SEPA (Überweisung) i polecenie zapłaty to bardzo
powszechne sposoby płatności w Niemczech. Tradycyjnie istniały
dwie formy lub polecenie zapłaty: ‘Einzugsermächtigung’ (zastąpione
przez podstawowy schemat poleceń zapłaty w ramach SEPA w lutym
2014 r.) lub ‘Abbuchungverfahren’ (zastąpione przez schemat poleceń
zapłaty w ramach SEPA realizowanych pomiędzy przedsiębiorstwami
w lutym 2014 r.).
• Wpłaty zaliczkowe i zniżki za przedterminową płatność są dość
typowe. Weksle występują rzadko i często są postrzegane jako wyraz
braku zaufania, zaś czeki są odwoływalne, jeżeli nie zostaną złożone
w banku w ciągu ośmiu dni, jednak obie formy uważane są za tytuły
uznania długi i umożliwiają dostęp do przyspieszonych postępowań.
Generalnie, żądanie gwarancji bankowych sugeruje brak zaufania, ale
gwarancje korporacyjne są powszechnie wydawane przez firmy
holdingowe.
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Windykacja należności
przeterminowanych

Jeżeli spółka będąca dłużnikiem posiada majątek w innych
państwach członkowskich UE, można ponadto wszcząć procedurę
wydania europejskiego nakazu zapłaty ułatwiającego odzyskanie
należności niespornych (na mocy rozporządzenia WE nr 1896/2006).

Działania polubowne
Niezbędne dokumenty
Negocjacje
Chociaż sądy niemieckie są rzetelne i całkiem efektywne, zaleca się,
aby wpierw rozważyć możliwość rozstrzygnięcia polubownego jako
alternatywy dla postępowania formalnego.
Przed wszczęciem postępowania sądowego przeciwko dłużnikowi
ważne jest dokonanie oceny majątku, ponieważ pozwoli to
zweryfikować, czy przedsiębiorstwo jest nadal aktywne i czy istnieją
szanse odzyskania wierzytelności. Ponadto, istotne jest, aby mieć
świadomość stanu wypłacalności dłużnika: jeżeli wszczęte jest
postępowanie upadłościowe, wyegzekwowanie długu rzeczywiście staje
się niemożliwe.
Od reform postępowania cywilnego z 2002 r., rozpoczęcie procedury
pojednawczej lub mediacyjnej w celu osiągnięcia kompromisu stało się
warunkiem wszczęcia formalnego postępowania sądowego, i sądy przed
dalszym rozpatrywaniem roszczenia żądają dowodu, że faza mediacji
została podjęta. W rezultacie większość negocjacji z niemieckimi
dłużnikami kończy się rozstrzygnięciem polubownym (które może
obejmować płatności w ratach lub umorzenie długu), które jest
zasadniczo przestrzegane.

Działania prawne
Postępowanie zwykłe
Kiedy dług jest pewny i bezsporny – pod warunkiem że majątek dłużnika
można zidentyfikować – niemieccy wierzyciele mogą skorzystać z
szybkich postępowań nakazowych (celem uzyskania nakazu zapłaty)
(Mahnbescheid) przed sądami wydającymi nakazy zapłaty (Mahngericht).
Jest to szybki, skuteczny i racjonalny pod względem kosztów sposób
otrzymania tytułu egzekucyjnego (Vollstreckungsbescheid) w ciągu
zaledwie kilku tygodni, ponieważ postępowanie jest w coraz większym
stopniu zautomatyzowane. W każdym przypadku dłużnik musi
zareagować w ciągu dwóch tygodni (tj. zapłacić dług lub wnieść sprzeciw
od nakazu). Jednak wszelka obrona podjęta przez dłużnika prowadzi do
rozstrzygnięcia sporu w zwykłym postępowaniu.
Spóźniony sprzeciw jest traktowany jako sprzeciw od nakazu
egzekucyjnego. Dlatego w praktyce postępowanie odwoławcze
zwiększa opóźnienie i koszty, stąd wierzyciel powinien zawsze działać
możliwie szybko w sprawie żądania wydania decyzji stanowiącej tytuł
wykonawczy.
Jeżeli faza polubowna nie powiedzie się albo dłużnik kwestionuje
roszczenie, pozostaje opcja wszczęcia zwykłych działań prawnych sporu sądowego (Klageverfahren). Postępowanie zazwyczaj rozpoczyna
doręczenie wezwania dłużnikowi. Sądy często określają termin
posiedzenia wstępnego (Früher Erster Termin) oraz postępowanie
pisemne (Schriftliches Vorverfahren) w celu rozważenia argumentów
stron. Jak wspomniano, sąd także podejmuje próbę wszczęcia fazy
pojednawczej (Güteverhandlung) w ramach tego postępowania.
Następnie odbywa się rozprawa główna, aby umożliwić sądowi wydanie
orzeczenia.

•
•
•
•
•

Wymagalne faktury i dowody dostawy
Pełnomocnictwo
Korespondencja pomiędzy stronami
Rachunek bankowy dłużnika, jeżeli jest znany (w celu dalszego
zajęcia rachunków bankowych)
Dodatkowe dokumenty, takie jak potwierdzenia zamówienia,
znane informacje o kapitale/nieruchomościach dłużnika, umowy i
warunki ogólne podpisane przez dłużnika.

Ograniczenia czasowe
Ogólny termin przedawnienia (Verjährungsfristen) w Niemczech
wynosi trzy lata, rozpoczynając się z końcem roku, w którym
powstało roszczenie lub w którym wierzyciel dowiedział się o
okolicznościach stanowiących podstawę roszczenia (subiektywny
okres przedawnienia). Mogą mieć zastosowanie różne wyjątki, takie
jak roszczenia w transporcie, które przedawniają się po roku od
dostawy towaru.

Środki tymczasowe
Różne środki mogą pomóc w ochronie interesów strony
powodowej do czasu wydania ostatecznego i wykonalnego
orzeczenia; nie można ich jednak stosować w procesie
windykacyjnym.

Składanie odwołania
Jeżeli roszczenie przekracza 600 euro, strona przegrywająca
może złożyć odwołanie od orzeczenia wydanego w pierwszej
instancji do kolejnego wyższego sądu rejonowego.
Wówczas zostanie wydane drugie orzeczenie. Od orzeczenia
wydanego w drugiej instancji także można się odwołać, chociaż
rozpoznanie przez Federalny Sąd Najwyższy (Bundesgerichtshof)
jest ograniczone do kwestii interpretacji lub zastosowania prawa i
zastrzeżone do spraw, w których w grę wchodzi jednolitość prawna.

Windykacja @ Euler Hermes
Zawsze zaleca się podjęcie próby windykacji przed wszczęciem
działań prawnych w celu maksymalizacji szans pomyślnego
odzyskania należności i uniknięcia kosztów prawnych i opóźnień.
Nasza kluczowa zasada to windykacja w bezpośredniej bliskości
dłużnika, która obejmuje wysłanie serii pism, e-maili i
przeprowadzenie szeregu rozmów telefonicznych w lokalnym języku
dłużnika. Pracownicy naszych biur Światowej Sieci Windykacji Euler
Hermes i wykonawcy zewnętrzni są ekspertami w dziedzinie
profesjonalnej windykacji należności handlowych i negocjacji,
zapewniają pozytywne wyniki przy zachowaniu ważnych relacji z
klientami. Euler Hermes może przeprowadzić kompletną procedurę
windykacyjną od fazy polubownej poprzez wstępne działania prawne
do uzyskania orzeczenia sądowego i postępowania egzekucyjnego.
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Egzekucja orzeczeń sądowych
Egzekucję można rozpocząć, gdy orzeczenie stanie się prawomocne.
Jeżeli dłużnik nie wykona orzeczenia, decyzje sądu umożliwiają
zamknięcie rachunków bankowych lub zajęcie i sprzedaż składników
majątku (Zwangsversteigerung). Po wydaniu, lokalny komornik, działający
przy sądzie rejonowym, otrzymuje polecenie wykonania nakazu
sądowego i podejmuje stosowne działania (przeprowadza licytację
składników majątkowych dłużnika lub zajmuje wierzytelności dłużnika,
umożliwiające przejęcie płatności od strony trzeciej itd.) po wniesieniu
opłaty. Mogą także zostać nałożone kary pieniężne.

Jak długo trwają działania prawne?
Ramy czasowe wydania nakazu sądowego mogą się różnić w zależności
od postępowania, sądu i kontekstu sprawy, ale zwykłe postępowanie
trwa od trzech miesięcy do roku, przy czym rozpatrzenie odwołania

koszty powstałe w wyniku postępowania egzekucyjnego można
potraktować jako stratę z tytułu niewykonania umowy i obciążyć nimi
dłużnika. Ważne jest, aby wyjaśnić w piśmie upominawczym i nakazie
wstawiennictwa w sądzie, że dłużnik zostanie obciążony przyszłymi
kosztami.
Warunkowe uzgodnienia, na mocy których profesjonalni pełnomocnicy
nie pobierają opłaty z góry, ale otrzymują stałą sumę w przypadku
wygranej (tj. opcja ‘no-win-no-fee’ [brak wygranej, brak
wynagrodzenia]), są niedopuszczalne, zaś stałe opłaty prawne są
regulowane przez prawo. Faktycznie prawo mające zastosowanie do
wynagrodzenia prawników (RVG, Rechtsanwaltsvergütungsgesetz),
ma także zastosowanie do wynagrodzenia firm windykacyjnych (RDG,
Rechtsdienstleistungsgesetz), co oznacza, że krajowe usługi
windykacyjne mogą być oferowane wierzycielowi po znacząco
niższych kosztach niż w innych krajach.

wniesionego do Federalnego Sądu Najwyższego (Bundesgerichtshof)
może zająć do sześciu lat. Egzekucja (która zależy od dostępności
komorników) może trwać od dziesięciu tygodni do dziesięciu miesięcy.

Ile może to kosztować?
Jak wspomniano, strona wygrywająca może żądać od strony
przegrywającej zwrotu kosztów sądowych i kosztów prawnych. Ponadto,

Droga prawna @ Euler Hermes
Jeżeli działania prawne są konieczne, Euler Hermes może
zapewnić wsparcie w trakcie całego procesu prawnego od
wydania orzeczenia do przeprowadzenia egzekucji przez
pracowników naszych biur Światowej Sieci Windykacji Euler
Hermes i wykonawców zewnętrznych. Działania prawne mogą
często być skomplikowane i kosztowne, dlatego naszych klientów
informujemy o wszystkich kosztach przed podjęciem działania i
doradzamy im, która droga jest najlepsza.
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Postępowanie wobec dłużników
niewypłacalnych
Dłużnik jest zobowiązany przez prawo do złożenia wniosku o
wszczęcie postępowania upadłościowego w ciągu trzech tygodni od
daty, w której spółka straciła płynność lub stała się nadmiernie
zadłużona.
Głównym celem postępowania upadłościowego (Insolvenzverfahren) w
Niemczech od dawna jest zaspokojenie długu poprzez sprzedaż
składników majątkowych dłużnika. Postępowania naprawcze mające na
celu zamiast tego rozwijanie kultury ratowania i wspierania rentownych
przedsiębiorstw przeżywających czasowe trudności są w coraz
większym stopniu wykorzystywane.

Postępowanie upadłościowe
Postępowanie pozasądowe
Zamiast iść do sądu dłużnicy mogą zainicjować poufne postępowanie
na wczesnym etapie. Po zawarciu umowy standstill z partnerami
finansowymi dłużnicy mogą rzeczywiście podjąć próbę renegocjacji
długu z wierzycielami. To uchroni dłużników przed wczesnymi
żądaniami zapłaty, ale postępowanie jest także w interesie wierzycieli,
ponieważ jest ono szybsze i mniej kosztowne od formalnego
postępowania upadłościowego.

Restrukturyzacja zadłużenia
Ostatnie zmiany (na podstawie rozdziału 11 w USA) stwarzają
znaczące możliwości w zakresie restrukturyzacji i dokapitalizowania dla
firm, które znalazły się w trudnej sytuacji. Rzeczywiście zrównoważone
działania restrukturyzacyjne jawiły się jako priorytet w 2008 r. i
sugerowały, że ‘celem restrukturyzacji [na mocy prawa niemieckiego]
jest doprowadzenie do rentownego przedsiębiorstwa, które nie powróci
do stanu niewypłacalności po napotkaniu niewielkich finansowych
trudności.
Postępowanie reorganizacyjne regulowane jest ustawą o
postępowaniu upadłościowym (Insolvenzordnung “InsO”), zmienioną w
2012 r. Po złożeniu wniosku do sądu upadłościowego
(Insolvenzgericht) z powodu utraty płynności, nieuchronnej utraty
płynności lub nadmiernego zadłużenia sąd może wszcząć wstępne
postępowanie upadłościowe (wyznaczyć zarządcę i komitet wierzycieli
na potrzeby postępowania wstępnego) w celu zbadania szans
restrukturyzacji spółki.
Jeżeli sąd zezwoli na proces restrukturyzacji, wówczas wszczyna
formalne postępowanie i wyznacza zarządcę odpowiedzialnego za
kontynuowanie działalności gospodarczej dłużnika, chroniąc zarazem
jego aktywa. Zgromadzenie wierzycieli (Gläubigerversammlung) ma
możliwość sporządzenia rejestru i planu podziału na potrzeby listy
wierzytelności (Insolvenztabelle). Dopóki spółka posiada środki
pieniężne, prawo umożliwia dłużnikowi złożenie wniosku o moratorium
(Schutzschirmverfahren) chroniącym spółkę przed działaniami
wierzycieli lub instrukcjami ze strony udziałowców/akcjonariuszy. W ten
sposób posiadanie pozostaje przy dłużniku, który może nawet
zaproponować syndykowi nadzorowanie ich działań. Sędzia musi
jednak otrzymać aprobatę komitetu wierzycieli (Gläubigerausschuss),
aby zatwierdzić procedurę. Warto odnotować, że zmieniona ustawa
daje możliwość wymuszenia zamiany długu na kapitał własny wobec
istniejących udziałowców/akcjonariuszy poprzez plan upadłości.
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Alternatywnie, samodzielne zarządzanie (Eigenverwaltung) umożliwia
dyrektorom zachowanie zarządu podczas wdrażania postępowania
upadłościowego pod nadzorem nadzorcy (Sachwalter), sądu
upadłościowego, komitetu wierzycieli a także zgromadzenia wierzycieli.
Samodzielne zarządzanie jest stosowane coraz częściej, zwłaszcza w
celu uproszczenia procedur angażujących duże grupy spółek i uniknięcia
wielu zarządców (po jednym dla każdego podmiotu), ale zamiast
managerów zarządem generalnie zajmują się eksperci od
restrukturyzacji.
W obu postępowaniach zarządca/nadzorca lub zarząd może
zdecydować o uruchomieniu postępowania likwidacyjnego
(Regelverfahren) lub opracowaniu i wdrożeniu z wierzycielami planu
upadłości (Insolvenzplan).

Postępowanie likwidacyjne
Postępowanie likwidacyjne od dawna uważane jest za główne
postępowanie upadłościowe i może zostać wszczęte na żądanie albo
dłużnika, albo wierzyciela, pod warunkiem że dłużnik nie jest w stanie
regulować swoich długów, kiedy stają się wymagalne. Kiedy stan
niewypłacalności dłużnika zostanie uznany przez sąd przez wydanie
decyzji o likwidacji, wierzyciele muszą zgłosić swoje roszczenia u
zarządcy likwidacyjnego w ciągu trzech miesięcy od publikacji. Zarządca
jest wtedy odpowiedzialny za weryfikację dopuszczalności różnych
roszczeń, przed nadzorowaniem sprzedaży składników majątkowych
dłużnika i podziałem dochodów pośród różnych wierzycieli. Po
zakończeniu postępowania likwidacyjnego, spółka w stanie
niewypłacalności zostanie wykreślona z rejestru.

Zasady pierwszeństwa
Zasady pierwszeństwa mają zastosowanie podczas podziału
dochodów ze sprzedaży składników majątkowych dłużnika. Wszystkie
zabezpieczone wierzytelności mają równą rangę, ale mogą uzyskać
pierwszeństwo nad wierzytelnościami uprzywilejowanymi i
podporządkowanymi. Wierzyciele mają prawa pierwszeństwa, jeżeli
ich należności są zabezpieczone klauzulą zachowania prawa
własności. Roszczenia pracowników nie korzystają ze statusu
pierwszeństwa.

Anulowanie podejrzanych transakcji (żądanie zwrotu)
Zgodnie z ustępami 129-146 ustawy o postępowaniu upadłościowym
zarządcy reorganizacji i masy upadłościowej są upoważnieni do
anulowania pewnych czynności podjętych przez spółkę niewypłacalną na
szkodę wierzycieli, pod warunkiem że czynności te zostały podjęte w
‘podejrzanym okresie’ począwszy od trzech miesięcy do dziesięciu lat
przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.

Jak długo może trwać postępowanie upadłościowe?
Postępowania upadłościowe mogą trwać od czterech do
siedmiu lat.

Niezbędne dokumenty
•
•
•

Wszystkie faktury i dowody dostawy
Lista pozycji otwartych
Warunki ogólne, jeżeli towar dostarczono z zastrzeżeniem prawa
własności budującego ‘Poolverfahren’

•

Pełnomocnictwo

Niewypłacalność @ Euler Hermes
Euler Hermes pracuje blisko z dłużnikami, wierzycielami i
prawnikami w celu zapewnienia wsparcia podczas postępowania
upadłościowego i restrukturyzacyjnego. W przypadku wielu
możliwości, kiedy dochodzi do postępowania upadłościowego,
możemy doradzić, która opcja jest właściwa.
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Profil windykacji publikowany jest przez Euler Hermes, spółkę Allianz, tylko w celach informacyjnych. Informacje tu podane
nie są poradą prawną ani żądną inną poradą. Czytelnicy powinni dokonać własnej niezależnej oceny informacji; w żadnych
okolicznościach nie należy podejmować działań wyłącznie na podstawie tych informacji; po poradę prawną należy zawsze
zwracać się do prawników. Chociaż informacje zostały zebrane i zredagowane przez renomowanych ekspertów w swoich
dziedzinach i uznane za prawidłowe i rzetelne, Euler Hermes nie udziela żadnej gwarancji (wyraźnej lub dorozumianej) w
odniesieniu do dokładności lub kompletności informacji ani też nie przyjmuje odpowiedzialności za straty lub szkody wynikłe
z korzystania lub opierania się na tych informacjach. Materiału nie wolno rozpowszechniać ani przekazywać osobom
trzecim bez naszej zgody. Nie jest przeznaczony do rozpowszechniania w jurysdykcji, w której jest to zabronione; profile
windykacji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Euler Hermes, spółka Allianz, lider w dziedzinie ubezpieczeń należności, pomagający przedsiębiorstwom w bezpiecznym
rozwoju ich działalności w kraju i zagranicą, świadczy globalne usługi windykacji należności handlowych od samego
początku do końca. Euler Hermes oferuje usługi windykacji długów handlowych zarówno krajowych, jak i
międzynarodowych na całym świecie. Poprzez naszą sieć korzystamy z doświadczenia i znajomości lokalnych rynków w
celu zapewnienia profesjonalnych usług dla naszych klientów od wstępnych działań prawnych poprzez postępowanie
sądowe.
Więcej informacji o Euler Hermes można znaleźć na stronie: www.eulerhermes.com

Profil kraju: Niemcy
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