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Цени за международни дела 

 
Разликите в езика и културата, но особено разликите в законодателството, правят 
международното събиране на вземания сложно. С оглед на този факт, aдвокатско дружество 
Биеренс работи с адвокати и помощник-адвокати от единадесетте най-големи европейски 
икономики, от офисите си из цяла Европа, за да осигури цялостно решение на вашия проблем, 
относно несъбраните Ви вземания из цяла Европа. Също така, нашите международни адвокати, 
в допълнение към техните майчини езици, предлагат услугите ни и на английски. 

 
A. Извънсъдебно събиране на дългове, основаващо се на „Няма победа, няма такса” 
 
1. Длъжникът плаща най-малко размера на главницата  

Делото ще бъде обработено и приключено по начин, по който след приспадане на 
нашата такса, вие ще получите най-малко 85% и максимум от 100% от дължимата ви 
сума. Точния процент от сумата зависи от това дали и колко от лихвите и разходите по 
делото сме успели да възстановим от длъжника. Законодателството по този въпрос 
варира в зависимост от държавата. Нашата мисия е да възвърнем колкото се може 
повече средства на кредитора от задълженията на длъжника. Обикновено, ние събираме 
тези допълнителни разходи, с оглед на целта ни да възстановяваме средно 95% от 
дължимата сума на кредитора. В много западноевропейски държави процентът достига 
максимума от 100%. 

 
2. Длъжникът плаща по-малко от размера на главницата (примерно в случаите на 

оспорване на задължението и несъстоятелност) 

Ако длъжникът не плати пълния размер на задължението ( примерно в случаите на 
оспорване на задължението и несъстоятелност) ще бъдете таксувани в съответствие с 
таблицата долу, върху главницата платена от длъжника, след като ни възложите 
събирането на вашето вземане. В допълнение, ще бъдете таксувани с административна 
такса в размер на €165 без ДДС, като таксата включва разходи по събирането, превод и 
таксата за кредитен доклад.  

 
Върху първите €25,000   15% 
 
Върху сумата до €50,000   12.5% 
 
Върху сумата до €100,000   10% 
 
Над горепосочената сумата    8% 

 
 

3. Длъжника не плаща нищо 
Ако не успеем да възстановим нищо, няма да бъдете таксувани с нашия хонорар, а само 
с административната таксата от €165 без ДДС. Също така ще получите и кредитния 
доклад, който частично ще обоснове защо вашата претенция не може да бъде 
реализирана (например поради несъстоятелност) или защо съдебните производства не 
са препоръчителни (когато загубите надвишават ползите).  
 

4. При главница по-малка от €3,000 
Ако вашата претенция е частично или изцяло уважена, тогава допълнителна 
административна такса в размер на €125 без ДДС ще Ви бъде начислена.Поради 
фиксираните цени на международни дела ние трябва да таксуваме тези допълнителни 
разходи, с оглед финансовата ефективност по събирането на малки вземания.  
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B. Съдебно дългово събиране 
 

1. Хонорар за изпълнително производство (което не е оспорено) 
Ако въпреки нашите писмени и телефонни настоявания, длъжникът не извърши 
плащане, тогава ще Ви посъветваме относно следващия курс на действия.  
 
Това може да бъде съвет за прекратяване на делото, поради лош кредитен доклад на 
длъжника или ако загубите надвишават ползите.  
 
Също така може да Ви посъветваме да предприемете съдебни процедури във вашата 
държава или държавата на длъжника.  
 
В гореспоменатите случаи, ще Ви попитаме писмено дали желаете или не да получите 
съвети относно съдебни процедури. Ако желаете да получите правни консултации, ние 
ще проучим на кой съд е подведомствена и подсъдна вашата претенция и в коя държава, 
също така кое законодателство е приложимо. Ще Ви посъветваме кои съдебни 
процедури са подходящи във вашия случай и като допълнение ще Ви разясним как 
съдебните процедури работят и какви са разходите.  
За осъществяването на съдебните процедури, ще трябва да заплатите споменатите вече 
хонорар или административна такса, така че винаги да сте на ясно какво да очаквате. 
Също така можем да уговорим резултативен хонорар. 
За повечето бързи производства в чужбина, таксата е фиксирана на €825.00 без ДДС, 
плюс разходи на трети страни. Разбира се, ние ще се постараем да възстановим колкото 
се може повече от тези разходи от длъжника 
 
В повечето случаи, ако съда уважи вашата претенция и длъжникът плати дължимото, 
тогава делото ще бъде приключено по начин, по който след приспадане на нашите 
разходи, вие ще получите между 85% и 100% от главницата. Това частично зависи от 
присъдените лихви и възстановените разходи по делото, тъй като в повечето случаи те 
варират посредством държавата.  

 
2. Такси за съдебни производства 

Относно съдебните производства, сме склонни да се споразумеем на фиксирана сума за 
цялото производство, за да сте наясно какво да очаквате. Също така споразумение за 
резултативен хонорар също е опция. Тези разходи ще бъдат възстановени от длъжника, 
до колкото това е възможно. Ако вашето заявление е изцяло уважено от съда и 
длъжникът изплати дължимото, делото ще бъде обработено по начин, по който след 
приспадане на нашите хонорари и разход, ще Ви бъдат преведени между 85 – 100% от 
главницата. При дела с малка главница, възвращаемостта в горепосочените проценти 
не винаги ще бъде възможна.  
 
Ние винаги ще изискваме вашето писмено разрешение, преди предприемане на мерки, 
основани на нашия часови хонорар или фиксирана тарифа.  
 

C. Възстановени стоки 
В случай, че сте ни инструктирали да съберем вашето вземане изразено в стоката и то 
бъде възстановено, вие ще бъдете таксувани 50% от цената на възстановената стока. 

 
 
Условия за Иск, както за държавата по постоянен адрес на клиента така и в чужбина 
 

1. Горе посочените тарифи не се прилагат за дела, при които посредничеството е 
извършено от друга компания за събиране на дългове. 
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2. За възстановена сума се счита всичко, което е събрано след първото писмо по 
настояване, независимо кой е извършил действието и от кога производството е 
прекратено. 

3. Нашите адвокати по събиране на дългове работят в съответствие с регулациите 
постановени от Асоциация на адвокатите по събиране на дългове, кодексът на 
поведение на Нидерландската адвокатска колегия и етичния кодекс на 
Интернационалната асоциация на търговските колектори. 

4. С оглед уреждането на делата бързо и безпроблемно, инструктирайки Адвокатско 
дружество Биеренс да събере дължимото Ви от длъжника, вие ни давате позволение да 
приемем платената сума от длъжника в клиентската сметка на Адвокатско дружество 
Биеренс, където съхраняваме платени фактури, адвокатски хонорари и разходи. 
Адвокатското дружество може да изпраща фактури към трети лица ако се налага.  

5. Отговорността ни е ограничена до размера, платен към нашата полица за 
професионална отговорност, приложима към дадения случай. 

6. В случай на спор с клиент, който не е Нидерландски гражданин, компетентен е съдът по 
местонахождение на бизнеса на клиента, също така и Окръжен съд Амстердам. 
 

Тарифа за консултации и оспорени вземания 

Адвокатско дружество Биеренс специализира в корпоративно дългово събиране (B2B), от 
изпълнителни производства, до сложни юридически казуси с международен характер. Всеки 
един от адвокатите ни специализира в дадена част от правото, ето защо ние разполагаме с 
набор от експерти по търговска несъстоятелност, търговско право, транспортно право, вещно 
право, договорно право, международно частно право. Ако желаете да получите консултация по 
някоя от нашите сфери на експертиза, ще бъде предварително уговорен почасов хонорар. 
Възможно е, също така, да бъде договорена фиксирана цена, както за разяснителни съвети, така 
и за потенциални съдебни действия. Това е защото адвокатският кодекс забранява „Без победа, 
няма хонорар” за оспорени дела при изпълнителното производство и адвокатски консултации. 
Но също така бихме могли да се уговорим и за резултативен хонорар. 

 

Общи Условия 

С настоящите общите условия, клиентът се съгласява, всички искове срещу длъжници, 
предоставени на адвокатско дружество Биеренс, да бъдат обработени и таксувани по начин и 
схема, посочени по-горе. 
 
 
Име на подписаният   _______________________________________ 
 
Служител в (име на организацията) _______________________________________ 
 
Населено място (град/село)   _______________________________________ 
 
Пощенски код    _______________________________________ 
 
Подпис                _______________________________________ 

 
Дата     _______________________________________ 
  

 
### 


