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Ръководство/Management Board: 

Йенс Тирман, Тим Тирман

Седалище/Legal domicile: Дюселдорф

Информация

Регулаторна инстанция:

Председателят на окръжния съд

юселдорф,  

Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf

Професионална застраховка: 

R+V Allg. Versicherung AG, Taunusstr. 1, 

65193 Wiesbaden, Nr. 440 25 517903965

Заявка за събиране на вземания
С настоящето на TIMOCOM GmbH се възлага от

кредитор
Фирма TIMOCOM ID

Лице за контакти Имейл

телефон Факс:

по отношение на длъжника
Фирма TIMOCOM ID

събиране на вземане
Фактура / кредитно известие (№ / дата)

неплатена сума в евро напомняне (дата) 

да се намеси и да подпомогне заявителя в събирането на вземането на упоменатата фактура 30 дни след датата на падеж. 
(Моля, приложете: Фактура/кредитно известие, транспортна поръчка и товарителница, последно напомняне, респ. разпечатка  
от офертата в TIMOCOM)

Заплащане
За тази заявка ще бъде таксувана такса за обработка в размер от 20,00 €. 
В случай на успех TIMOCOM ще начисли на заявителя премия за успешно събрани вземания, от която ще бъде приспадната таксата  
за обработка. В съответствие със законовите разпоредби на RVG (Закон за адвокатските възнаграждения) премията за успешно 
събрани вземания възлиза на:

Събрано вземане на 
тойност в евро до 500 1 000 1 500 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000

Премия за успешно събрани 
вземания в евро 38,22 68,64 99,06 127,90 164,30 200,70 237,10 273,50 309,90

Всички тези такси не включват ДДС.

На www.timocom.bg/Услуги/Международна-услуга-по-събиране-на-вземания можете да намерите допълнителна информация за 
валутите и таксите.

Заявителят се задължава при постъпили плащания, кредитни известия или прихващания във връзка с гореспоменатото събиране на 
вземания незабавно да информира TIMOCOM. Заявката ще се извършва изключително в съответствие с актуалните условия, които 
могат да бъдат видяни на www.timocom.bg/Общи-договорни-условия, което се удостоверява изрично с подпис.

Удостоверяване
Град, дата Печат + подпис

Моля, изпратете изцяло попълнения и подписан формуляр по имейл на: inkasso.bg@timocom.com или по факс на:  
+36 22 51 59 65

Регулаторна инстанция: OLG Дюселдорф, Cecilienallee 3, 40474 Дюселдорф 
Застраховане на отговорността: R+V Allg. Versicherung AG, Taunusstr. 1, 65193 Wiesbaden, № 440 25 517903965, териториална валидност: ЕС

*  По време на промоционалната акция от 01.7.2021 г. до 30.9.2021 г. на всеки клиент на TIMOCOM може да бъде предоставен само един ваучер. Ваучерът се отнася до таксата за обработка за 
международната услуга по събиране на вземания от TIMOCOM и не може да бъде комбиниран с други акции. Акцията е ориентирана към нови клиенти на услугата за събиране на вземания. 
Изключени от участие са тези клиенти, които през последните две години (считано от деня на началото на акцията) вече са използвали услугата за събиране на вземания на TIMOCOM.  
Когато искате да заявите, че искате да ползвате услугата, можете да предоставите кода на ваучера по имейл или факс, или да го въведете директно във формуляра за заявка, който  
е наличен на www.timocom.bg/инкасо.

Ваучер-код*
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