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CENE ZA ČEZMEJNE ZAHTEVE 

 
Razlike v jeziku in kulturi, zlasti pa razlike v zakonodaji, delajo izterjave dolgov v tujini bolj zapletene. 
Kljub temu odvetniška pisarna Bierens v svojih prostorih v Evropi zaposluje svoje mednarodne 
odvetnike iz enajstih največjih evropskih gospodarstev. To je razlog, zakaj Bierens odvetniki omogočajo 
popolno rešitev za vse vaše težave z izterjavo dolgov v Evropi. Naši mednarodni pravniki poleg svojega 
maternega jezika govorijo tudi angleško. 

 
A. Izvensodna izterjava dolgov: temelji na načelu "No Win, No Fee" (ni zmage, ni stroškov) 
 
1. Dolžnik plača vsaj znesek glavnice  

Zadeva bo poravnana na tak način, da vam bo po odbitku naše pristojbine ostalo najmanj  85% 
in največ 100% glavnice. Natančen odstotek je odvisen od tega, ali in koliko obresti in stroškov 
smo uspeli izterjati od dolžnika. Zakonodaja v zvezi s tem vprašanjem se spreminja glede na 
državo. Naša naloga je, da od dolžnika dobimo kar največ stroškov kot je mogoče. Ponavadi 
te dodatne stroške dobimo, tako da je v povprečju mogoče izplačati 95% glavnice. V številnih 
zahodnoevropskih državah to pogosto nanese celo 100%. 

 
2. Dolžnik plača manj od osnovnega zneska (na primer v primeru spora ali insolventnosti) 

Če dolžnik ne plača celotnega zneska (na primer zaradi spora ali v primeru plačilne 
nesposobnosti), vam bomo zaračunali provizijo v skladu z lestvico (glej spodaj) glede na 
znesek, ki ga plača dolžnik po tem, ko ste nam predali primer. Poleg tega vam bomo zaračunali 
administrativne stroške v višini 150,00 € brez DDV, ki vključujejo administrativne stroške, 
prevajanje in stroške kreditnega poročila.  

 
Prvih 25.000,00 €                                     15% 
 
Do nadaljnjih 50.000,00 €      12.5% 
 
Do nadaljnjih 100.000,00 €    10% 
 
Nad 100.000,00 €                                 8% 

 
 

3. Dolžnik ne plača ničesar  
Če ne izterjamo ničesar, vam ne bomo zaračunali provizije, temveč zgolj administrativne 
stroške v višini 150,00 € brez DDV. Prejeli boste tudi kreditno poročilo, ki bo delno utemeljilo, 
zakaj terjatve ni bilo mogoče izterjati (na primer zaradi stečaja), ali zakaj sodni postopki niso 
priporočljivi (na primer ker so stroški večji od koristi).  
 

4. Glavnica nižja od 3.000,00 € 
Če je bil vaš zahtevek delno ali v celoti plačan, vam bodo zaračunani dodatni administrativni 
stroški v višini 150,00 € brez DDV. Fiksni stroški za mednaroden primer so taki, da moramo 
zaračunati te dodatne stroške, da stroškovno učinkovito izpeljemo majhen zahtevek.  
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B. Sodna izterjava dolga 
 

1. Stroški za zamudno sodbo (brez obrambe) 
Če kljub našim večkratnim pisnim in telefonskim zahtevam dolžnik ne poravna terjatve, vam 
bomo svetovali o nadaljnjem poteku izterjave. To bo lahko nasvet o zaprtju primera, na primer 
zaradi negativnih kreditnih informacij, ali ker so stroški večji od koristi. Lahko se zgodi tudi, da 
vam svetujemo izvedbo pospešenega postopka ali skupne postopke v vaši državi ali v državi 
vašega dolžnika. 
V zgoraj omenjenih primerih vas bomo v pisni obliki vprašali, ali želite prejeti nasvet o sporu. 
Če želite prejeti pravni nasvet, bomo raziskali, katero sodišče je pristojno v kateri državi in 
katera je veljavna zakonodaja. Svetovali vam bomo tudi o tem, kateri pravni postopki so najbolj 
primerni za vaš zahtevek. Poleg tega bomo pojasnili, kako ti pravni postopki potekajo in kakšni 
so stroški. 
Za vodenje samega sodnega postopka vam bomo zaračunali prej navedeno urno postavko ali 
določen znesek, tako da boste vedno vnaprej vedeli, kaj pričakovati. Prav tako se lahko 
dogovorimo za pristojbino za nepredvidene izdatke za pospešene postopke v tujini, katerih 
fiksni znesek znaša 825,00 € brez DDV z dodatkom stroškov tretje stranke. Seveda bomo 
izterjali čim več teh stroškov od dolžnika. 
V večini primerov, če je zahtevek določen s strani sodišča in dolžnik izpolni sodbo, bo primer 
poravnan na tak način, da vam bo po odbitku naših stroškov ostalo od 85% do 100% glavnice. 
To je delno odvisno od obresti in stroškov naročila, ti pa se razlikujejo glede na državo.  
 

2. Stroški v pravdnem postopk0075 
V sodnem postopku se bomo običajno dogovorili o fiksnem znesku za celoten postopek, tako 
da boste vedeli, kaj lahko pričakujete. Možen je tudi dogovor o stroških ob nepredvidljivih 
dogodkih. Ti stroški bodo v največji možni meri izterjani od dolžnika. Če je vaš zahtevek 
uspešen in dolžnik izpolni zahteve iz sodbe, pričakujemo, da bo primer lahko poravnan na tak 
način, da po odbitku stroškov obdržite od 85% do 100% glavnice. Pri nižjih zahtevkih ta 
odstotek ne bo vedno mogoč. 
Vedno bomo prosili za vaše pisno dovoljenje pred izvedbo kakršnihkoli dejavnosti, ki temeljijo 
na urni postavki ali fiksni ceni.  
 

C. Vrnjeno blago 
V primeru, da se po tem, ko ste nas pooblastili za izterjavo vašega zahtevka, blago vrne, vam 
bomo zaračunali 50% po prej omenjeni lestvici vrednosti tega blaga. 

 
 
POGOJI ZA TERJATVE TAKO DOMA KOT TUDI V TUJINI 
 

1. Navedene cene ne veljajo za terjatve, ki so bile v preteklosti že zadeva drugega posrednika za 
izterjavo dolga. 

2. Za izterjani znesek se šteje vse, kar je prejeto po tem, ko smo poslali prvo pismo z zahtevo po 
poplačilu, ne glede na to, kdo je ukrepal in ne glede na to, ali je bila izterjava dolga prekinjena. 

3. Naši odvetniki za izterjavo dolga delujejo v skladu s smernicami Združenja odvetnikov za 
izterjavo dolgov (VIA), v kodeksom ravnanja Združenja nizozemskih pravnikov (NOVA), in 
kodeksom etike Mednarodnega združenja gospodarskih izterjevalcev (IACC). 

4. Za hitro reševanje primerov nam, odvetnikom pri Bierens, s tem pooblastilom dovolite prenos 
dela sredstev, ki jih plača dolžnik, za plačilo stroškov in računov (tretji stranki), pravne stroške 
in druge stroške. Naše podjetje lahko, če je potrebno, pošlje posredne račune (tretje osebe). 

5. Vsaka odgovornost je omejena na znesek, plačan v okviru zavarovanja poklicne odgovornosti 
našega podjetja v zadevnem primeru. 

6. V primeru spora z ne-nizozemskimi strankami, imata pristojnost tako sodišče kraja poslovanja 
stranke kot tudi Okrožno sodišče v Amsterdamu. 
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PROVIZIJE NASVETOV IN PROVIZIJE SPOROV 

Naša odvetniška pisarna je specializirana za ravnanje z vsemi B2B terjatvami, od majhnih nespornih 
terjatev, do vsebinsko spornih in pravno zapletenih terjatev v tujini. Vsak odvetnik je razvil svoje 
strokovno področje, zato imamo strokovnjake na področju insolventnega prava, obligacijskega prava, 
transportnega prava, gradbene zakonodaje, pogodbenega prava in mednarodnega zasebnega prava. 
Če bi radi prejeli nasvet na katerem od teh področij prava, na primer ker je vaš zahtevek v sporu, se 
bomo vnaprej dogovorili za urno postavko. Prav tako je mogoč dogovor o fiksnih zneskih za celovito 
svetovanje ali za potencialne postopke, tako da boste vedeli, kaj lahko pričakujete. Razlog za to je, da 
kodeks ravnanja v pravni stroki prepoveduje "ni zmage, ni provizije" za sporne  terjatve in pravno 
svetovanje. Prav tako se lahko dogovorimo o pristojbini za nepredvidene izdatke. 

 

 

Sporazum strank 

 
Stranka se s podpisom strinja, da bodo primeri, ki bodo predani Bierens odvetnikom v izterjavo, 
obravnavani v skladu z zgoraj navedenimi tarifami in pogoji. 
 
Ime in priimek    _______________________________________ 
 
Zaposlen pri (ime podjetja)  _______________________________________ 
    
Kraj (mesto)     _______________________________________ 
 
Poštna številka    _______________________________________ 
 
Podpis     _______________________________________ 
   
Datum     _______________________________________ 
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