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Otrzymanie nakazu zapłaty z E-sądu lub wezwania do zapłaty od firmy 

windykacyjnej to początek walki o ochronę Twoich praw. Kierując sprawę do 

serwisu www.skutecznysprzeciw.pl znacznie zwiększysz swoją szansą na 

zwycięstwo przed sądem! Poniżej mamy dla Ciebie kilka porad od naszych 

prawników, które pomogą Ci wyjść z obecnych kłopotów, jak i uniknąć kolejnych: 

• według danych statystycznych tylko w ok. 3 % spraw rozpatrywanych w E-sądzie wnoszony jest 

sprzeciw od nakazu zapłaty - natomiast  87 % spraw toczących się po wniesieniu sprzeciwu od nakazu 

zapłaty kończy się rozstrzygnięciem korzystnym dla dłużnika (pozwanego) – jeżeli więc otrzymałeś 

nakaz zapłaty niezwłocznie skontaktuj się z serwisem www.skutecznysprzeciw.pl - naprawdę warto 

go zaskarżyć razem z nami! 

•  sprzeciw od nakazu można wnieść w ciągu 14 dni od otrzymania nakazu zapłaty 

• zawsze odbieraj korespondencję z sądu – nie odebranie korespondencji z sądu nie działa 

korzystnie na Twoją sytuację procesową! 

• pamiętaj natomiast, że nie masz obowiązku odbierania poczty, telefonów, smsów, itp. od firmy 

windykacyjnej, ani tym bardziej nie mogą Cię obciążyć kosztami prób nawiązania kontaktu z Tobą.  

• przesyłka od firmy windykacyjnej, banku, itp. zawierająca wezwanie do zapłaty nie przerywa 

biegu przedawnienia i nie powoduje automatycznie, że musisz płacić – bardzo często firmy 

windykacyjne dochodzą przedawnionych lub nieistniejących wierzytelności – więc zanim zapłacisz 

sprawdź koniecznie, czy możesz się uchylić od zapłaty długu (np. poprzez serwis 

www.skutecznysprzeciw.pl)  

• termin przedawnienia przerywają co do zasady dwie czynności: skierowanie przez firmę 

windykacyjną lub inny podmiot pozwu do sądu lub podpisanie przez Ciebie ugody z wcześniej 

wymienionymi firmami - dlatego każdorazowo przed podpisaniem ugody skontaktuj się z 

prawnikiem, bowiem często w ten sposób firmy windykacyjne dążą jedynie do przerwania biegu 

przedawnienia. 

• to, że o swojej sprawie dowiedziałeś się dopiero od komornika zajmującego Twój majątek 

(wynagrodzenie, meble, samochód, itp.) nie oznacza wcale, że nie możesz uchylić się od zapłaty 

wadliwego długu i odzyskać zajętych przez komornika kosztowności! Najprawdopodobniej firma 

windykacyjna podała sądowi w Lublinie Twój nieaktualny adres i nastąpiła fikcja doręczenia. 

Skontaktuj się niezwłocznie z serwisem www.skutecznysprzeciw.pl - istnieje duża szansa, że naszym 

prawnikom uda się przywrócić termin do wniesienia sprzeciwu w Twojej sprawie, a następnie 

skutecznie zaskarżyć nakaz zapłaty. 
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