KOMORNIK SĄDOWY

Ul. Sączewskiego 15, 42-500 Będzin

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BĘDZINIE

Tel. / Fax: 32 / 761 94 59
Kom. 533 704 701

PIOTR SIKORSKI

bedzin.sikorski@komornik.pl
www.komorniksikorski.pl

Miejscowość .................................................... dnia ................................ r.
WNIOSEK O EGZEKUCJĘ ALIMENTÓW
Małoletni .......................................................................... PESEL............................data ur. ...........................
rep. przez przedst. Ust. ................................................................................../...................................................
zam. ...................................................................................................................................................................
nr konta .............................................................................................................................................................
telefon kontaktowy ...........................................................................................................................................
Dłużnik........................................................................................NIP............................ PESEL........................
zam. ...................................................................................................................................................................
telefon kontaktowy ...........................................................................................................................................
Załączając tytuł wykonawczy Sądu WNIOSEK EGZEKUCYJNY z dnia .................................................
sygn. akt ................................................................................................... proszę o wszczęcie egzekucji z
wynagrodzenia,
ruchomości, rachunków bankowych, wierzytelności i innych praw majątkowych dłużnika celem ściągnięcia
następującego roszczenia:
- alimenty bieżące od dnia ..............................................w kwocie..................................................................
- alimenty zaległe do dnia ...............................................w kwocie .................................................................
wszczęcie egzekucji z :
- z rachunków bankowych ( podać numer konta )* ...........................................................................
- z wierzytelności i praw przysługujących dłużnikowi* ( podać jakie ).............................................
.............................................................................................................................................................
- ruchomości ( jakie ? np. numer i marka pojazdu )*............................................................................
–
wynagrodzenia za pracę* ( nazwa i adres zakładu pracy) …....................................................
…...........................................................................................................................................................
- świadczeń emerytalno-rentowych ( numer świadczenia )* .............................................................
- *nieruchomości dłużnika KW nr ...................................., położonej w …....................................... ,
ul............................................................................................................................................................
Załącznik:
- oryginał tytułu wykonawczego
UWAGA :
* w przypadku niewskazania KW i miejsca położenia nieruchomości, komornik pozostawi wniosek w tym zakresie bez biegu bez kolejnego wezwania
o braki formalne
* jeżeli wierzyciel nie posiada infomacji - wskazać "nie posiadam informacji", brak wypełnienia - komornik uzna, iż wierzyciel nie potrafi wskazać
majątku dłużnika
POUCZENIE (UWAŻNIE PRZECZYTAĆ):
1) pouczono wierzyciela, że będzie obciążony kosztami egzekucyjnymi, jeżeli dłużnik nie dał podstawy do wszczęcia
przeciwko niemu postępowania
2) poinformowano wierzyciela o sposobie naliczenia kosztów egzekucyjnych (zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji),
które obciążają dłużnika.
3) zobowiązano wierzyciela do informowania komornika o każdej zmianie miejsca zamieszkania swojego i dłużnika, a także do
powiadomienia o wszelkich innych faktach związanych z dłużnikiem, które mogą mieć wpływ na bieg egzekucji
np.otrzymanie bezpośrednich wpłat od dłużnika - podano numer do kancelarii.

....................................
/ czytelny podpis /

