ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU PRAW MAJĄTKOWYCH W POSTACI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZAPISANYCH NA RACHUNKU
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ WIERZYTELNOŚCI Z RACHUNKU PIENIĘŻNEGO U DŁUŻNIKA ZAJĘTEJ WIERZYTELNOŚCI
BĘDĄCEGO PODMIOTEM PROWADZĄCYM TAKIE RACHUNKI
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................
(oznaczenie organu egzekucyjnego)

............................................................................................................................................................................
(nazwa i adres podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych)

data wystawienia
zawiadomienia
(dzień.miesiąc.rok)
..............................

.............................................................................................................................
(nr zawiadomienia)

Na podstawie art. 93 § 1/ art. 94 § 1 1) ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z późn. zm.),
zwanej dalej "ustawą", zawiadamia się ww. podmiot o
zajęciu praw z papierów wartościowych oraz wierzytelności
pieniężnych
......................................................................................................
..................................................................................................................

(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres adresata będącego podmiotem prowadzącym
rachunki papierów wartościowych lub zobowiązanym)

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
(oznaczenie zobowiązanego2) / rachunku)

a także wzywa się do przekazania organowi egzekucyjnemu wyciągu z rachunku papierów wartościowych zobowiązanego3) oraz
należnych zobowiązanemu środków pieniężnych do wysokości dochodzonych należności

► objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi przez ...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
(oznaczenie wierzyciela)
Poz.

Nr tytułu wykonawczego

Dane dotyczące dochodzonych należności
rok / okres / termin płatności

kwota należności głównej

odsetki
rodzaj4)

1

stawka
podstawa5)
kwota
rodzaj4)

2

stawka
podstawa5)
kwota
rodzaj4)

3

stawka
podstawa5)
kwota
RAZEM

kwota kosztów egzekucyjnych

kwota kosztów upomnienia

kwota należności głównej

kwota odsetek

........................................

........................................

........................................

........................................

RAZEM DODOCHODZONE NALEŻNOŚCI......................................................................

Ww. odsetki naliczono na dzień .............................. , za każdy następny dzień należy naliczać odsetki wg ww. stawek lub wskazanych przez organ
egzekucyjny w terminie późniejszym.
Kwoty uzyskane z zajęcia do wysokości wyżej określonej, a ponadto odsetki naliczone po dniu wystawienia zawiadomienia należy wpłacić na
rachunek bankowy

......................................................................................................................................................................................
(nazwa banku i numer rachunku)

............................................................................................
(podpis i pieczątka z podaniem imienia,
nazwiska i stanowiska służbowego)

1)
2)

Niepotrzebne skreślić.
Podaje się imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego, adres jego zamieszkania lub siedzibę, a także inne dane posiadane przez organ egzekucyjny, w tym w
szczególności NIP, PESEL lub REGON.
3) Obowiązek przekazania wyciągu nie dotyczy, jeżeli następuje przekazanie środków pieniężnych do wysokości dochodzonych należności.
4) Wpisuje się odpowiednio: "za zwłokę", "ustawowe", "umowne", "połowa odsetek za zwłokę", "nie pobiera się".
5) Wpisuje się kwotę, od której nalicza się odsetki, jeżeli dochodzoną należnością jest ryczałt lub zaliczka na podatek.
UWAGA!
Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie więcej niż trzech tytułów wykonawczych wystawionych przez tego samego wierzyciela lub na podstawie tytułów
wykonawczych wystawionych przez więcej niż jednego wierzyciela, można w zawiadomieniu dodać potrzebną ilość:
1) pozycji w tabelce przeznaczonej na ujęcie należności objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi przez jednego wierzyciela, oznaczając je kolejnym numerem,
2) tabelek przeznaczonych na ujęcie należności objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi przez jednego wierzyciela, z tym że każdą tabelkę poprzedza się
oznaczeniem "► objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi przez", a także nazwą i adresem wierzyciela.
Kwoty podaje się w złotych i groszach.

Strona 2
WEZWANIE
•

W przypadku nieprowadzenia rachunku pieniężnego lub rachunku papierów wartościowych zobowiązanego lub istnienia innej przeszkody
w dokonaniu realizacji zajęcia wzywa się podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych lub rachunki pieniężne, aby poinformował
o tym organ egzekucyjny w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
•
Jeżeli środki pieniężne należne zobowiązanemu nie są wystarczające do zaspokojenia egzekwowanych należności, a przedmiotem
zajęcia są prawa z papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na rynku giełdowym lub regulowanym rynku pozagiełdowym,
wzywa się zobowiązanego, aby w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu niniejszego zawiadomienia poinformował organ egzekucyjny w
jakiej kolejności i po jakiej cenie papiery wartościowe mają być zbywane. Zaniedbanie tego obowiązku spowoduje, że papiery wartościowe
zostaną sprzedane po cenie i w kolejności ustalonej przez organ egzekucyjny.
POUCZENIE
•

Zajęcie praw z papierów wartościowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych oraz wierzytelności z rachunku pieniężnego
zobowiązanego, zwanych dalej „prawami” jest skuteczne z chwilą doręczenia niniejszego zawiadomienia i obejmuje również prawa i
wierzytelności, które nie zostały zapisane lub nie znajdowały się na rachunku zobowiązanego w chwili zajęcia.
•
Podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych lub rachunki pieniężne, zwany dalej „ prowadzącym rachunki” nalicza odsetki z
tytułu niezapłacenia należności w terminie, należne od następnego dnia po dniu wystawienia zawiadomienia do dnia przekazania organowi
egzekucyjnemu środków pieniężnych uzyskanych z zajęcia. Przy obliczeniu odsetek uwzględnia się zaokrąglenie, o którym mowa w art. 27 a
ustawy.

•

•
•

•
•
•

Jeżeli środki pieniężne należne zobowiązanemu nie są wystarczające do zaspokojenia egzekwowanych należności, a przedmiotem
zajęcia są prawa z papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na rynku giełdowym lub regulowanym rynku pozagiełdowym,
prowadzący rachunki dokonuje, na podstawie wystawionego przez organ egzekucyjny zlecenia, sprzedaży zajętych papierów wartościowych
zobowiązanego.
Jeżeli prawa zostały uprzednio zajęte przez inny organ egzekucyjny, prowadzący rachunki jest obowiązany powiadomić o tym
niezwłocznie właściwe organy egzekucyjne. Dokonane zajęcie pozostaje w mocy, z tym że prowadzący rachunki wstrzymuje się z
przekazywaniem zajętych kwot do czasu wskazania organu egzekucyjnego właściwego do prowadzenia łącznej egzekucji.
W przypadku dokonania przez prowadzącego rachunki wypłaty zobowiązanemu zajętych kwot lub kwot uzyskanych ze sprzedaży
zajętych praw z papierów wartościowych albo wykonania rozporządzeń zobowiązanego powodujących nieskuteczność egzekucji, kwoty
uzyskane z realizacji zajęcia lub kwoty uzyskane z wykonania rozporządzeń zobowiązanego do wysokości egzekwowanych należności
mogą być ściągnięte na podstawie art. 71b ustawy w trybie egzekucji administracyjnej od prowadzącego rachunki.
Prowadzący rachunki, który nie wykonał lub nienależycie wykonał ciążące na nim obowiązki związane z realizacją zajęcia egzekucyjnego
praw, odpowiada zgodnie z art. 168c ustawy za wyrządzone przez to wierzycielowi szkody na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
Na prowadzącego rachunki, który nie wykonuje lub nienależycie wykonuje ciążące na nim obowiązki związane z egzekucją z praw, organ
egzekucyjny może nałożyć na podstawie art. 168e ustawy karę pieniężną. W przypadku uchylania się od wykonania, w dodatkowo
wyznaczonych terminach, obowiązków wynikających z zajęcia, kara ta może być ponawiana.
Zobowiązanemu przysługuje skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego. Skargę na czynności egzekucyjne wnosi się do
organu nadzoru za pośrednictwem organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia dokonania zakwestionowanej czynności egzekucyjnej.

Zobowiązanemu przesyła się odpis zawiadomienia o zajęciu praw oraz zawiadamia się, że nie wolno mu rozporządzać zajętymi prawami.
Zobowiązanemu, któremu uprzednio nie doręczono odpisów tytułów wykonawczych wymienionych w niniejszym zawiadomieniu przesyła się,
jako załączniki, odpisy tych tytułów.

