Korzyści
opłata sądowa

e-SĄD

Oszczędność

1,25% wartości przedmiotu sporu (opłata
sądowa stanowi 25% dotychczasowej
opłaty)

opłaty sądowe
mniejsze o 75%

Postępowanie sądowe zwykłe
5% wartości przedmiotu sporu (konieczność ponoszenia
opłaty sądowej w pełnej wysokości tj. 100%)

konieczność drukowania pozwów, wniosków egzekucyjnych,
konieczność ponoszenia kosztów druku, papieru,
przygotowania, zarządzania, archiwizowania

koszty drukowania (tusz, papier,
amortyzacja sprzętu, serwis)

BRAK DRUKU

oszczędność w ilości
pracowników do obsługi

Wersja papierowa tylko w przypadku
sprzeciwów (mniej niż 3% przypadków).
Wymiana informacji elektronicznie. Raporty
o stanie spraw dostępne ,,od ręki" na
każdym etapie sprawy

konieczność ponoszenia opłat od
pełnomocnictwa sądowego

BRAK

koszt odpisu KRS

BRAK

oszczędności
finansowe

konieczność ponoszenia opłat za odpis KRS

koszt wysyłki do sądu (list
zwykły lub koszty dojazdu)

BRAK - tylko w wypadku sprzeciwu (mniej
niż 3% przypadków)

oszczędności
finansowe

konieczność ponoszenia opłat za wysyłkę

załączanie do pozwu dowodów
(umowa, harmonogram umowy,
załączniki)

BRAK - tylko w wypadku sprzeciwu (mniej
niż 3% przypadków)

pozyskiwanie danych
koniecznych do wygenerowania
pozwów i wniosków o egzekucję

bezpośrednio z systemów Klienta, brak
konieczności pozyskiwania papierowych
wersji
Na życzenie Klienta możliwość pobierania
danych z papierowych wersji dokumentów

przyśpieszenie postępowania
a tym samym zwiększenie
skuteczności windykacji

wysyłane pozwy i wnioski o egzekucję
elektronicznie - dzień wysłania
elektronicznie to dzień złożenia pozwu /
identyczna zasada dotyczy otrzymywania
korespondencji z sądu (nakaz, klauzula)

radykalne przyśpieszenie
otrzymania nakazu zapłaty a tym
samym podjęcie egzekucji

otrzymanie nakazu w średnio 3 tygodnie

oszczędność
druku

oszczędności
osobowe

konieczność ponoszenia opłat od pełnomocnictwa
oszczędności
finansowe

koszty
kurierów/druku
koszty
pracowników/
druku/ksera/
wysyłki

szybsza
egzekucja
/zwiększenie
skuteczności

szybsza
egzekucja
/zwiększenie
skuteczności

klauzula wykonalności

wszczęcie egzekucji u komornika

Potrzebni pracownicy wyciągający dokumenty do każdej
sprawy w tym każdorazowe ściąganie dokumentów.
Konieczność zorganizowania wymiany
korespondencji na etapie postępowania sądowego i
egzekucji w celu dokonania odpowiednich księgowań.

nadawana elektronicznie - przyśpieszenie
jej otrzymania a tym samym
przyśpieszenie terminu wszczęcia egzekucji
u komornika

można elektronicznie - przyśpieszenie
egzekucji

zarządzanie sprawami (kontrola)

możliwość tworzenia raportów/ podgląd w
systemie

podgląd spraw

możliwość podglądu elektronicznego

możliwość obsługi Klienta
niezależnie od jego
miejsca siedziby

obsługa niezależna od miejsca siedziby
Klienta

szybsza
egzekucja
/zwiększenie
skuteczności

konieczność każdorazowego ściągania dokumentów
konieczność drukowania/wysyłki. Ryzyko
popełnienia błędu - niedostarczenie wymaganych
dokumentów
konieczność każdorazowego przygotowywania przez
pracowników papierowych wersji dokumentacji

wysyłka ręczna - poczta lub biuro podawcze- wydłużone
postępowanie sądowe i egzekucyjne

otrzymanie nakazu zapłaty czasochłonne:
przygotowanie dokumentacji do opracowania pozwu
(konieczność ściągnięcia dokumentów - kilka - kilkanaście dni)
+ przygotowanie pozwu (kilka - kilkanaście dni)
+ czas potrzebny na dostarczenie do sądu (2 - 7 dni)
+ czas konieczny na rozdysponowanie wewnątrz sądu
(1 - 3 dni)
+ czas konieczny na rozpatrzenie sprawy (1 - 2 m-cy)
+ czas konieczny na wysyłkę nakazu do spółdzielni
+ czas konieczny na przygotowanie wniosków o egzekucję
+ czas konieczny na wysyłkę do komornika
nadawana papierowo - wydłużenie czasu jej otrzymania,
czasami konieczność wystąpienia do sądu o jej nadanie

wyłącznie papierowo
szybsza
egzekucja /
zwiększenie
skuteczności

możliwość
kontrolowania
procesu

utrudniona kontrola, wyłącznie wersje papierowe

możliwość
kontrolowania
procesu

wyłącznie papierowo - utrudniony dostęp/podgląd konieczność przeglądania akt papierowych

brak kosztów za
dojazdy

