WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE/DRUKOWANYMI LITERAMI
Kozienice/................ dnia................

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Kozienicach Aleksander Modzelewski
Kancelaria Komornicza w Kozienicach
ul. Warszawska 59, 26-900 Kozienice.

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA ZABEZPIECZJĄCEGO
Uprawniony: ...............................................................................................................................................................
.(nazwisko i imię)
..................................................................................................................................................................…...............
(adres zamieszkania: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)
….................................................................................................................................................................................
(adres korespondencyjny)
Nr PESEL: ..................................……………......
Nr NIP: ...........………..................……………....
tel. ..........................……………...........................
reprezentowany przez
.....................................................................................................................................................................................
(nazwisko i imię, firma)
….................................................................................................................................................................................
(adres korespondencyjny)
Obowiązany:
.....................................................................................................................................................................................
(nazwisko i imię dłużnika)
.....................................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu,)
PESEL/KRS: .................................………........
imiona rodziców........................................

NIP: .................................……………….
REGON: …...............................................
Nr dow.osob. : .................................…...
Tel.: ............................................................
W załączeniu przedkładam tytuł wykonawczy:..........................................................................................................
z dnia .................................... sygn. akt. ..................................…. i wnoszę o wszczęcie postępowania
zabezpieczającego celem zabezpieczenia:
1. należność główna

......................................................zł

2. odsetki od dnia ................… do dnia ................ w kwocie

......................................................zł

3. koszty procesu / sądowe

.......................................................zł

4. koszty klauzuli

.......................................................zł

5. koszty adwokackie

.......................................................zł

Uprawniony, kierując wniosek o wszczęcie postępowania nie ma obowiązku wskazywać sposobu egzekucji, ani
majątku dłużnika, z którego ma być prowadzona. W takim wypadku uważa się , że wniosek dotyczy wszystkich
dopuszczalnych sposobów egzekucji, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości o ile tytuł wykonawczy nie stanowi
inaczej. Jeżeli wniosek nie dotyczy wszystkich dopuszczalnych sposobów egzekucji należy we wniosku zaznaczyć,
że wierzyciel nie wnosi o zastosowanie sposobu egzekucji poprzez napisanie przy sposobie egzekucji :“nie
wnoszę”.
Zabezpieczenie winno być wykonane w następujący sposób ( w przypadku braku wiedzy należy wpisać “
według ustaleń komornika”):
- ruchomości ....................................................................…………………………………………………...............
….................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
( należy wskazać jak nawięcej informacji o pojazdach mechanicznych, maszynach, urządzeniach, przedmiotach
o wartości artystycznej, historycznej, wyrobach ze złota, srebra, platyny i innych metali szlachetnych, miejsca
ich przechowywania)
- emerytura/renta ...................…………………………………...........................................................….................
( jeżeli jest to świadczenie z MSWiA należy to zaznaczyć)
- wynagrodzenia za pracę...............................................................….........................................................................

(należy wskazać nazwę/firmę pracodawcy dłużnika)
- prowadzi działalność gospodarczą ..............................................….........................................................................
(należy wskazać nazwę/firmę, adres prowadzonej działalności tj. biuro, zakład produkcyjny)
- rachunków bankowych ................................................…........................................................................................
(należy wskazać nazwę banku, SKOK)
- wierzytelności ........................................................…..............................................................................................
….................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(należy wskazać nazwę/firmę/instytucję publiczną/osobą wraz z adresem na rzecz której dłużnik
świadczy/świadczył usługi w ramach prowadzonego przez Niego przedsiębiorstwa, nazwy podmiotów od
których dłuznik nabywa/nabywał towar, materiały w związku z prowadzoną działanością gospodarczą)

- praw majątkowych ......................................….........................................................................................................
….................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(neleży wskazać akcje,obligację, udziały w spółkach prawa handlowego należące do dłużnika, umowach
zawartych z instytucjami finansowymi na porwadzenie tzw. poliso-lokat)
- w sposób ustalony w tytule wykonawczym tj..........................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Z uwagi na brak informacji o posiadanym majątku dłużnika i źródeł jego dochodu zlecam komornikowi
poszukiwanie majątku dłużnika i jego źródeł dochodu w trybie art. 801 § 2 kpc.
Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Komornika o przypadku
otrzymania bezpośrednio od obowiązanego jakichkolwiek wpłat tytułem udzielonego zabezpieczenia.
Wyboru komornika dokonano na podstawie art. 10 ustawy o komornikach sądowych.
...................................................................................................
(czytelny podpis)

