Comandă de recuperare creanțe
TIMOCOM GmbH a primit prin prezenta comanda din partea:

Beneficiar
Firma

ID-ul TIMOCOM

Persoana de contact

E-Mail

Telefon

Fax

Debitor
Firma

ID-ul TIMOCOM

Creanța
Factura / Notă de credit (Nr / Data)

Suma neachitată în Euro

Data ultimei somații de plată( email trimis către debitor)

după expirarea termenului de plată cu 30 de zile, a creanței sus menționate și după somația de plată, intervenim și susținem beneficiarul în
vederea recuperării creanței.
(Vă rugăm să atașați: Factura/bonificația, comanda de transport, actul justificativ de transport (CMR), ultima somație de plată, eventual
oferta printată din sistemul TIMOCOM, precum și alte informații importante aferente)

Despăgubire
Pentru această comandă se percepe o taxă administrativă în suma de 20,00 €
În cazul în care intervenţia firmei TIMOCOM are succes, beneficiarul este obligat să plătească un comision, care va cuprinde şi taxa
administrativă.
Conform Legislaţiei Germane în vigoare, acest comision poate să fie:
Valoarea creanței în euro:
Comision în Euro:

500

1.000

1.500

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

38,22

68,64

99,06

127,90

164,30

200,70

237,10

273,50

309,90

Prețurile nu includ TVA.

Informații detaliate despre tabelul de comisioane găsiți pe pagina www.timocom.ro/Servicii/Inkasso-Internațional.
Beneficiarul este obligat să comunice în termen de 3 zile firmei TIMOCOM orice sumă, bonificație sau compensație
primită ca urmare a creanței menționate mai sus. Comanda se derulează conform condițiilor specificate pe pagina de web
www.timocom.ro/Termeni-şi-condiții-de-utilizare, acceptate în mod explicit prin semnătura de mai jos.

Confirmare
Locul, Data

Semnătura + ștampila

Vă rugăm să ne trimiteți formularul completat și ștampilat la adresa de e-mail de mai jos: inkasso.ro@timocom.com sau la numărul de
fax: +36 22 515 950
Autoritatea de supraveghere: Președintele OLG Düsseldorf, Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf
Asigurare de răspundere: R+V Allg. Versicherung AG, Taunusstr. 1, DE-65193 Wiesbaden, Nr. 440 25 517903965, domeniul de aplicare geografică: EU
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