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NOWA USŁUGA!!! 
UDOSTĘPNIENIE PIECZĘCI PREWENYCJNEJ 



Czym jest pieczęć prewencyjna ?
Pieczęć prewencyjna ma dyscyplinować kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań.

Może mieć ona postać:

 pliku graficznego

 klasycznej pieczątki lub

 klauzuli prewencyjnej.

Można ją umieszczać na fakturach, notach odsetkowych, czy innych dokumentach sprzedaży, a także wezwaniach do zapłaty.

Ostrzega kontrahentów, że wierzytelność jest monitorowana i w przypadku nieuregulowania jej w terminie, windykacja zostanie zlecona

profesjonalnemu podmiotowi.

Pieczęć ma charakterystyczny, przyciągający wzrok wygląd. Czerwony kolor czcionki powoduje, że jest ona od razu widoczna, a kształt pieczęci

prewencyjnej wyróżnia ją spośród pieczątek stosowanych do innych celów.

Klientom, dla których zbyt czasochłonne byłoby posługiwanie się Pieczęcią prewencyjną z uwagi na wystawianą codziennie bardzo dużą

ilość faktur, proponujemy Klauzulę prewencyjną o treści: „Wierzytelność jest monitorowana. W przypadku braku zapłaty w terminie

windykacją tej należności zajmie się LEX OPTIM Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzaty Koczan ”.

Usługa udostępniania pieczęci prewencyjnej polega na tym, że Klient uzyskuje pisemną zgodę kancelarii na:

1. przybijanie pieczęci prewencyjnej na dokumentach

2. umieszczanie pliku graficznego na dokumentach

3. wprowadzenie do swojego elektronicznego wzorca faktury klauzuli prewencyjnej.



GŁÓWNE KORZYŚCI dla podmiotów stosujących pieczęć prewencyjną 

1. Poprawa płynności finansowej firmy dzięki zmniejszeniu liczby niezapłaconych w terminie

faktur.

2. Zwiększenie dyscypliny płatniczej kontrahentów poprzez psychologiczny nacisk na nich do

terminowej i priorytetowej spłaty Państwa wierzytelności.

3. Ograniczenie czasu i kosztów dochodzenia należności, w tym wysyłania dodatkowych

wezwań do zapłaty.

4. 10% rabatu na pozostałe usługi Kancelarii.



WYNAGRODZENIE za udostępnienie usługi pieczęci prewencyjnej 

Wynagrodzenie za udostępnienie pieczęci prewencyjnej wynosi 57 zł netto miesięcznie.

Klient ponosi także dodatkowy jednorazowy koszt wyrobienia pieczęci mechanicznej w wysokości 57

zł netto/ za sztukę.

W przypadku jednorazowej zapłaty z góry za okres 12 miesięcy koszt usługi zostaje obniżony do 49 zł

netto miesięcznie, a Klient dostaje GRATIS jedną pieczęć mechaniczną w cenie usługi.

Po zawarciu umowy z klientem klient posiada prawo do umieszczenia na fakturze pieczęci

prewencyjnej, na której widnieje informacja, że monitoring należności prowadzi Kancelaria LEX

OPTIM.



Zadaj sobie pytanie: czymając dwie faktury do zapłaty, a niewystarczającą liczbę środków na zapłatę obu,

którą należność w pierwszej kolejności byś zapłacił widząc na jednej z nich pieczęć prewencyjną?


