_______________________________________________________________________________

miejscowość i data

Wniosek skierowany do:

Ryszarda Pryzmont
Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach
ul. Jeziorna 2, 83-300 Kartuzy

WNIOSEK EGZEKUCYJNY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH
DANE WIERZYCIELA (składającego wniosek)
imię i nazwisko (firma)_____________________________________________________________________

adres wierzyciela_________________________________________________________________________
nazwa banku wierzyciela____________________________________________________________________

__-____-____-____-____-____-____
numer rachunku bankowego na który przelać wyegzekwowane należności

1. Składam, jako wierzyciel - tytuł wykonawczy (wyrok, nakaz zapłaty, protokół ugody, postanowienie, inny ) *
data tytułu wykonawczego___________________________________________________________
sygnatura tytułu wykonawczego______________________________________________________
2. Egzekucja dotyczy dłużnika, którego dane podaję :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Należy podać : imię, nazwisko, firmę, ulicę i numer, miejscowość – Dłużnika oraz jego dane takie jak Pesel, NIP, REGON, KRS

3. W oparciu o wyżej wymieniony tytuł wykonawczy, który jednocześnie załączam do niniejszego wniosku
egzekucyjnego, wnoszę o wyegzekwowanie od dłużnika następujących należności :
należność główna______________________________________________________
wraz z odsetkami wskazanymi w tytule wykonawczym (ustawowymi, umownymi,)*
odsetki należy naliczyć od dnia _______________ do dnia zapłaty
kosztów procesu_______________________________________________________
kosztów klauzuli_______________________________________________________
kosztów postępowania klauzulowego_______________________________________

4. Wnoszę o przeprowadzenie egzekucji z zastosowaniem przez Komornika Sądowego następujących sposobów
egzekucji przeciwko dłużnikowi:( proszę zaznaczyć obok wybrane sposoby – według uznania wierzyciela )

 wynagrodzenia za pracę
 rachunków bankowych
 renty / emerytury / innych świadczeń otrzymywanych przez dłużnika
 wierzytelności przysługujących dłużnikowi (w tym wierzytelności z tytułu umów dłużnika)
 ruchomości
 innych wierzytelności ujawnionych w toku egzekucji
 innych praw majątkowych
 nieruchomości o numerze księgi wieczystej GD1 _ /000 _ _ _ _ _ / _
 inny majątek _____________________________________________________________
5. Zlecam komornikowi sądowemu poszukiwanie majątku dłużnika w trybie przepisu art. 801 indeks 2 kpc.
Oświadczam także, iż wybieram Komornika Sądowego Ryszarda Pryzmont do przeprowadzenia egzekucji powyższych należności, w
oparciu o przepis art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

_______________________________________________________

podpis

*niepotrzebne proszę skreślić
Niniejszy wzór wniosku ma charakter informacyjny. Zakres weryfikacji wypełnionego wniosku o przeprowadzenie egzekucji oraz załączonych do wniosku dokumentów
odbywa się przez Komornika Sądowego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, regulujących postępowanie egzekucyjne. Możliwość wszczęcia
postępowania egzekucyjnego, opiera się na spełnieniu przez wierzyciela wszystkich prawem przewidzianych wymagań formalnych i fiskalnych.

