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Цінова політика для міжнародних суперечок  

Через культурну, мовну та особливо законодавчу відмінність, процедура стягування 
заборгованості за кордоном є досить складним процесом. Однак,  компанія Bierens,  
наймає юристів та спеціалістів з одинадцяти найбільш економічно-розвинених країн 
Європи. Саме тому компанія Bierens надає комплексне рішення всіх ваших проблем 
стосовно стягнення заборгованості в країнах Європи та СНД.  Наші юристи,  вільно 
володіють англійською, французькою, іспанською та багатьма іншими мовами, що 
дозволить спілкуватися з ними на рідній мові. 

 

A. Досудовий порядок стягнення заборгованості: “No Win, No Fee” 
 

1. виплачує як мінімум основну суму боргу 

Справа буде врегульована таким чином, що за вирахуванням вартості наших 
послуг, ви отримаєте щонайменш 85%  і максимум 100% від основної суми боргу. 
Точний відсоток буде залежати від того, який буде процент неустойки та витрат 
по справі ми зможемо стягнути з вашого боржника.  Законодавство, стосовно 
цього питання, дуже різноманітне і залежить від конкретної країни. Наша задача, 
стягнути з боржника якомога більшу суму грошей. Зазвичай, нам вдається 
стягнути вищезазначені витрати таким чином, що в середньому наші клієнти 
отримують 95% від основної суми боргу. В багатьох західноєвропейських країнах,  
можна отримати всі 100%. 

 

2. Боржник виплачує менше основної суми боргу (наприклад, при наявності 

спору або банкротства) 

Якщо боржник не сплатить суму всієї вашої претензії ( наприклад за наявності 

спору або банкрутства), наші послуги мають бути оплачені згідно з градуйованою 

шкалою, зазначеною нижче, згідно до якої ми візьмемо нашу плату, після того як 

боржник сплатить вам свій борг. Крім того, ви маєте сплатити адміністративні 

витрати в розмірі €165 без ПДВ, які включають в себе витрати на виписки з 

реєстрів, витрати на здійснення переказів, а також витрати на кредитний звіт.  

 
Сума, не більше € 25.000,00                            15% 
 
Сума, не більше € 50.000,00        12.5% 
 
Сума, не більше € 100.000,00    10% 
 
Сума більше € 100.000,00      8% 
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3. Боржник не сплачує нічого 
У випадку, якщо нам не вдасться стягнути заборгованість, ви не повинні 
сплачувати наші юридичні послуги, ви сплачуєте лише адміністративний збір у 
розмірі €165 без ПДВ. Ви також отримуєте кредитний звіт, який частково 
пояснить, чому ваша боргова вимога не може бути стягнута (наприклад 
банкротство боржника), або чому судовий розгляд недоцільний у вашому випадку 
(наприклад якщо витрати будуть занадто великими).  
 

4. Сума основного боргу, менша ніж € 3.000,00 

У випадку, якщо ваша боргова вимога буде повністю або частково сплачена, ви 
маєте сплатити додатковий адміністративний збір у розмірі €125 без ПДВ. 
Фіксовані ставки на розгляд міжнародних справ встановлюються внаслідок того, 
що нам необхідно стягувати додаткову вартість при розгляді справ сума яких 
менше € 3.000,00.  
 
 

B. Стягування у судовому по судовому порядку 
 

1. Винагорода в разі винесення судовою інстанцією заочного рішення (в разі 
відсутності заперечень зі сторони відповідача) 
Якщо не дивлячись на наші неодноразові письмові та телефонні вимоги, ми 

надамо вам правову консультацію щодо подальших дій.  

Це може бути рекомендація по закриттю справи, наприклад, у випадку наявності 

негативної кредитної історії або внаслідок того, що витрати будуть значно більші 

ніж те, що ви отримаєте у разі перемоги.  

Також, можливо ми порадимо вам провести спрощене провадження або простий 

цивільний процес у вашій країні, або країні вашого боржника.  

У вищезазначених випадках, ви надішлемо вам листа про те, чи бажаєте ви 

отримати пораду стосовно судового процесу. У разі, якщо ви захочете отримати 

юридичну консультацію, ми проведемо дослідження з наступних питань: який суд 

буде мати юрисдикцію по вашій справі, в якій країні та яке право буде 

застосовуватися стосовно цього питання. Ми порадимо вам , які процесуальні дії 

є найбільш підходящими для вашого випадку.  Крім того, ми пояснимо  сам 

процес цих дій та витрати на них.  

Для здійснення самих процесуальних дій, ми встановимо погодинну суму або 

фіксовану оплату, про яку попередньо було домовлено. Саме тому ви будете 

знати заздалегідь, яких витрат очікувати. Також ми можемо домовитися про 

умовний гонорар («по результату»). Щодо спрощеного провадження за кордоном, 

ця сума є фіксованою і становить €825.00 без ПДВ, а також додатково 

сплачується витрати при залученні третьої сторони.  Безумовно, ми зробимо все 

можливе для того, що б стягнути якомога більшу суму з боржника.  



 

3/5 
Versiya 1.0 – 2022 Українська мова 

 

ініціали: ……………………..……....  

 

В більшості випадків, при винесенні судом позитивного рішення та відсутності 
заперечень з боку відповідача, справа буде врегульована таким чином, що за 
вирахуванням вартості наших послуг, ви отримаєте щонайменш 85%  і 
максимум 100% від основної суми боргу. Цей показник частково буде залежати 
від того, скільки відсотків та яка кількість витрат буде назначено судом ( цей 
показник залежить від країни).  

 

2. Винагорода у разі розгляду справи у судовому порядку 
У разі представництва ваших інтересів у судовому порядку, ми обумовимо 

фіксовану оплату за здійснення всіх судових дій, таким чином, ви будете знати 

заздалегідь про які витрати, стосовно судового порядку, буде йти мова.  Угода 

про умовний гонорар ( оплата «по результату»), може також бути альтернативою 

у даному випадку. В кінцевому результаті, ми будемо намагатися стягнути з 

боржника максимальну суму для покриття судових та інших витрат. У разі 

задоволення судом вимог в повному обсязі та виконання боржником вимог суду, 

ми будемо намагатися досягти такого результату,  при якому за вирахуванням 

вартості наших послуг, ви отримаєте від  85% до 100% від основної суми боргу. 

У випадку вимог менше € 3, 000.00, досягти цього відсотку не завжди буде 

можливо.  

Ми завжди будемо просити вашу письмову згоду перед тим як починати будь-які 
заходи на фіксованій або погодинній оплаті.  
 

C. Повернення товару 
У випадку, якщо після вашого доручення нам по стягненню заборгованості, 
товари було повернено, оплата наших послуг буде проведена у розмірі 50% за 
вищезгаданою шкалою, з розрахунку вартості цих товарів. 

 
 

Загальні умови та положення щодо національних та транскордонних претензій  
 

1. Вищезазначена цінова політика не поширюється на справи, які до цього 

надавалися на розгляд іншим особам у сфері надання послуг щодо стягування 

заборгованості.  

2. Інкасованою сумою, вважається сума, яка була отримана після надсилання 

першого листа з вимогою, незалежно від того, яка сторона почала робити 

зусилля або коли стягнення заборгованості було припинено.  

3. Юристи нашою компанії, працюють згідно до вимог які встановлені Асоціацією 

правників зі стягнення заборгованостей (VIA), кодексу поведінки Асоціації 

Нідерландського Права (NOvA) та Кодексом етикету  Міжнародної Асоціації 

приватних колекторів ( IACC). 

4. З метою оперативного вирішення ваших справ, якщо ви передаєте свою справу 

компанії Bierens доручення по стягненню заборгованості, ви автоматично 

надаєте згоду на використання коштів, які були переведені боржником на 

клієнтський рахунок компанії Bierens, для сплати рахунків, юридичних витрат 

(судових витрат), а також інших витрат, які були понесені по вашій справі. За 
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необхідності, наша компанія може надати проміжні рахунки або рахунки за 

надання послуг третьою стороною.  

5. Будь-яка відповідальність, обмежується сумою, виплаченою у відповідності до 

політики професійної відповідальності нашої фірми. 

6. Якщо виникне спір, в якому однією зі сторін є компанія не з Нідерландів, тоді, 

юрисдикцію по справі матиме або суд по місцю проведення професіональної 

діяльності клієнта або окружний суд Амстердама.  

ВИНАГОРОДА ЗА КОНСУЛЬТАТИВНІ ПОСЛУГИ, А ТАКОЖ ПОСЛУГ ПО ВИРІШЕННЮ 
ОСКАРЄУВАНИХ ВИМОГ  

Спеціалізацією нашої компанії є вирішення справ Б2Б (корпоративних), вирішення від 
малих та не оскаржуваних до істотних суперечок та юридично складних позовів за 
кордоном. Усі наші юристи мають так же свою спеціалізацію, саме тому ми маємо 
спеціалістів у сфері банкротства, зобов’язального права, транспортного права, 
будівельного права,  контрактного права, та міжнародного приватного права.  Якщо ви 
хочете отримати пораду у одній з цих сфер права, наприклад через те, що ваші вимоги 
оскаржувані, в такому випадку ми заздалегідь домовимося на погодинну оплату.  Ми 
також можемо обговорити варіант з фіксованою сумою за детальну консультацію або 
ведення вашої справи на судовій стадії, тож ви завжди будете знати, що очікувати. Ми 
встановлюємо таке правило через те, що кодекс професійного етикету юриста, 
забороняє встановлювати правило “No Win, No Fee” по відношенню до оскаржуваних 
претензій та надання юридичної консультації. Ми також можемо обговорити оплату 
наших послуг за принципом умовного гонорару. 
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Угода клієнтів 

Клієнт погоджується, що претензії проти боржників, передані  Біренс адвокати  для стягнення 
заборгованості, будуть розглядатися відповідно до вище – згаданих ставок і умов . 

 

Ім'я підписанта    _______________________________________ 

Співробітник (назва організації) _______________________________________ 

Місце (місто /селище)   _______________________________________ 

 

Поштовий індекс   _______________________________________ 

Підпис     _______________________________________  

Дата     _______________________________________ 

 
 
 
 

### 


