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17 PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY 
 

.............................. 

miejscowość i data 

.............................. 

wierzyciel 

..............................  

adres 

REGON................ 

NIP....................... 

........................ 

dłużnik 

........................ 

adres 

                             REGON.......... 

                        NIP................. 

 

 PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY  

 

Z uwagi na niedotrzymanie przez dłużnika .................... terminu płatności następującej faktury 

VAT: 

 

 .............. (nr faktury) z dnia .............. roku na kwotę ........... zł (słownie: ............. złotych), 

której termin płatności upłynął dnia ................ 

 

wzywam dłużnika .................... do zapłaty należności w kwocie .......... zł (słownie: ............ 

złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia ich wymagalności w terminie 3 dni od daty 

doręczenia niniejszego wezwania. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy: 

 

........................................ 

(nr rachunku bankowego) 

 

W przypadku nie uregulowania ww. kwoty we wskazanym terminie, sprawa zostanie skierowana 

na drogę postępowania sądowego bez ponownego wezwania. Postępowanie sądowe zwiększy 

znacznie Państwa obciążenia o koszty postępowania oraz narazi na utratę zaufania w stosunkach 

handlowych. 

 

Załącznik: kopia faktury. 

 

Zdroj: http://prawnik-piaseczno.pl/bezplatne-wzory-dokumentow-pobrania/ 

 

PREKLADOVÝ SLOVNÍČEK 

 
dłużnik dlžník 

faktura VAT (podatek od wartości dodanej) faktúra s DPH (daň z pridanej hodnoty) 

http://prawnik-piaseczno.pl/bezplatne-wzory-dokumentow-pobrania/
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handlowy obchodný 

koszty náklady, výdavky 

kwota kvóta, čiastka, suma 

należność čiastka, pohľadávka 

narazić vystaviť, vydať, spôsobiť 

niedotrzymanie nedodržanie 

NIP (numer identyfikacji podatkowej) DIČ (daňové identifikačné číslo) 

nr (numer) č. (číslo) 

obciążenie zaťaženie 

odsetki úroky 

płatność platba, úhrada, platenie 

postępowanie sądowe súdne konanie, súdny proces 

przedsądowe wezwanie do zapłaty predsúdna výzva na zaplatenie dlžnej sumy 

rachunek účet, konto 

REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej) IČO (identifikačné číslo organizácie) 

uregulować vyrovnať, uhradiť 

ustawowy zákonný 

utrata strata, úbytok, zánik 

VAT (podatek od wartości dodanej) DPH (daň z pridanej hodnoty) 

wezwanie «pismo urzędowe nakazujące stawić 

się gdzieś, by zapłacić jakąś należność, 

dopełnić formalności itp.» 

výzva «ústny alebo písomný prejav, ktorým 

niekoho na niečo vyzývame» 

wierzyciel veriteľ 

wpłata platba 

ww./wyż.wym. (wyżej wymieniony) horeuvedený  

wymagalność splatnosť, vymaháteľnosť 

wzywać vyzývať, obracať sa s výzvou 

załącznik príloha 

zapłata platba, platenie, zaplatenie, úhrada 

zaufanie dôvera 

z uwagi na s ohľadom na 

 

http://slovnik.juls.savba.sk/?w=%C3%BAstny&c=cf37&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=sssj2&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovnik.juls.savba.sk/?w=p%C3%ADsomn%C3%BD&c=cf37&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=sssj2&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovnik.juls.savba.sk/?w=prejav&c=cf37&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=sssj2&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovnik.juls.savba.sk/?w=nie%C4%8Do&c=cf37&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=sssj2&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs

