ANKIETA AKTUALIZACYJNA ZA ROK 2017
I. Informacje ogólne o firmie (zamieszczone na stronie www Związku1)
1. Pełna nazwa firmy

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

2. Adres siedziby:
miasto ................................................................................. kod pocztowy ......................................................................
ulica ..................................................................................

nr.........................................................................................

3. Adres do korespondencji (jeśli inny niż podany powyżej)
miasto ................................................................................. kod pocztowy ......................................................................
ulica ..................................................................................

nr.........................................................................................

4. Telefon ................................................................................ Fax ....................................................................................
5. E-mail.................................................................................. www ...................................................................................
6. Forma prawna ..................................................................................................................................................................
7. Główni wspólnicy, akcjonariusze, właściciele (imię i nazwisko):
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
8. Liczba pracowników (na dzień wypełnienia ankiety)2 .......................................................................................................
9. Krótki opis firmy – charakterystyka (max 500 znaków)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Niniejszym, przedstawiciel firmy, której dane umieszone są w Ankiecie Aktualizacyjnej za rok 2017, wyraża zgodę na publikację danych określonych jako
„zamieszczone: na stronie www Związku/na stronie www.magazynpzw.pl/w związkowym Newsletterze oraz w materiałach promocyjnych Związku.
1

Na podstawie wskazanej ilości wszystkich pracowników, zgodnie z obowiązującymi zasadami, naliczane będą składki członkowskie - począwszy od
miesiąca złożenia ankiety, aż do czasu złożenia ankiety za kolejny rok lub ankiety aktualizującej ulegające zmianie dane.
2
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10. Zakres usług (max 500 znaków)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
11. Posiadane certyfikaty jakości (np. ISO 9001:2008, ISO 27001:2005):
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

II. Informacje

niepubliczne,

służące

wyłącznie

weryfikacji

firmy

członkowskiej

(nie

będą

umieszczone na stronie www Związku)
1. Zarząd/Dyrektor firmy (imię, nazwisko, stanowisko)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
2. Główni akcjonariusze/wspólnicy/właściciele firmy (imię, nazwisko i % udziałów)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
3. Osoba upoważniona do kontaktu ze Związkiem (imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
4. Czy wobec firmy/właścicieli było w roku 2017 prowadzone postępowanie prokuratorskie?
NIE / TAK
Jakie? ...............................................................................................................................................................................
5. Czy wobec firmy toczyło się w roku 2017 postępowanie w sądzie cywilnym?
NIE / TAK
Jakie? ...............................................................................................................................................................................
6. Czy wobec firmy toczyło się w roku 2017 postępowanie w sądzie karnym?
NIE / TAK
Jakie? ...............................................................................................................................................................................
7. Czy firma w roku 2017 została członkiem innych organizacji?
NIE / TAK
Jakich? .............................................................................................................................................................................
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III. Informacje niepubliczne – charakterystyka działalności firmy członkowskiej (nie będą umieszczone na
stronie www Związku)
1. Przychody ogółem (zł) za rok 2017 ..................................................................................................................................
2. Czy zajmujecie się Państwo obsługą rynków zagranicznych? (TAK / NIE)
Jeśli tak, proszę wskazać kraje
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
3. Główne formy działalności:

Nazwa

Proszę wskazać właściwą opcję

Windykacja na zlecenie (pojedyncze wierzytelności)

NIE / TAK

Windykacja na zlecenie (masowe pakiety)

NIE / TAK

Kupno wierzytelności (pojedyncze wierzytelności)

NIE / TAK

Kupno wierzytelności (masowe pakiety)

NIE / TAK

Monitoring płatności faktur

NIE / TAK

Działania prewencyjne (pieczęć windykacyjna, naklejka
windykacyjna itp.)

NIE / TAK

Windykacja terenowa

NIE / TAK

Obsługa wierzytelności zagranicznych

NIE / TAK
NIE / TAK

Obsługa wierzytelności sekurytyzowanych (proszę podać
nazwę funduszu, z którym Państwo współpracujecie)

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

Faktoring

NIE / TAK

Obrót wierzytelnościami

NIE / TAK

Doradztwo prawne

NIE / TAK

Pośrednictwo

NIE / TAK
NIE / TAK

Inne (jakie?)

4. Czy firma współpracuje z kancelarią prawniczą?
NIE / TAK
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.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

5. Informacje dotyczące obsługiwanego portfela:

OBRÓT WIERZYTELNOŚCIAMI B2B
Liczba wierzytelności podlegających obrotowi (szt.) w roku
2017
Wartość wierzytelności, podlegających obrotowi w roku 2017

OBRÓT WIERZYTELNOŚCIAMI B2C
Liczba wierzytelności podlegających obrotowi (szt.) w roku
2017
Wartość wierzytelności, podlegających obrotowi w roku 2017

WINDYKACJA NA RACHUNEK WŁASNY B2B
Liczba spraw (wierzytelności) przyjętych do windykacji w roku
2017 (szt.)
Wartość spraw (wierzytelności) przyjętych do obsługi w roku
2017
Liczba odzyskanych wierzytelności w roku 2017
Wartość odzyskanych wierzytelności w roku 2017

WINDYKACJA NA RACHUNEK WŁASNY B2C
Liczba spraw (wierzytelności) przyjętych do windykacji w roku
2017 (szt.)
Wartość spraw (wierzytelności) przyjętych do obsługi w roku
2017
Liczba odzyskanych wierzytelności w roku 2017
Wartość odzyskanych wierzytelności w roku 2017

WINDYKACJA NA ZLECENIE B2B
Liczba spraw (wierzytelności) przyjętych do windykacji w roku
2017 (szt.)
Wartość spraw (wierzytelności) przyjętych do obsługi w roku
2017
Liczba odzyskanych wierzytelności w roku 2017
Wartość odzyskanych wierzytelności w roku 2017
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WINDYKACJA NA ZLECENIE - B2C
Liczba spraw (wierzytelności) przyjętych do windykacji w roku
2017 (szt.)
Wartość spraw (wierzytelności) przyjętych do obsługi w roku
2017
Liczba odzyskanych wierzytelności w roku 2017
Wartość odzyskanych wierzytelności w roku 2017

FAKTORING
Liczba wierzytelności (faktur) sfinansowanych w ramach
faktoringu w roku 2017 (szt.)
Wartość

wierzytelności

(faktur)

wykupionych

w

ramach

faktoringu w roku 2017

6. Nagrody i wyróżnienia przyznane w roku 2017 (nazwa, data przyznania nagrody/wyróżnienia):
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
7. Do niniejszej ankiety załączam:
•

Odpis dokumentu rejestrowego (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność).

Oświadczam, iż wszelkie informacje podane w niniejszej ankiecie aktualizacyjnej są zgodne ze stanem prawnym
i faktycznym.

..................................................................................................................................................................................................................
(Data, miejscowość)
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(Podpis osoby upoważnionej)

