Syndyk osoby fizycznej Jan Kowalski - Demo Demo, Demo, 11-111 Demo
Tel: 123123123, email: demo@syndykoffice.pl

Demo, dn. 02 marca 2020 r.

Jan Kowalski
ul. Jagodowa
12-345 Kraków

Doradca restrukturyzacyjny Demo Demo (nr licencji 125), Demo, 11-111 Demo
wyznaczony w postępowaniu wobec upadłego: Jan Kowalski w upadłości (konsumencka),
zamieszkały ul. Jagodowa, 12-345 Kraków, PESEL 73010200000
Sygn. akt: 123456789

WEZWANIE SYNDYKA

W związku z postanowieniem wydanym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy
w sprawie ogłoszenia upadłości i wyznaczenia mnie na pełnienie funkcji Syndyka w tym postępowaniu
upadłościowym, wzywam do:
1. Niezwłocznego kontaktu telefonicznego z Syndykiem pod numerem telefonu widniejącym w
nagłówku niniejszego pisma,
2. Podania listy wszystkich wierzycieli wraz z dokładnym adresem korespondencyjnym,
3. Podania listy wszystkich dłużników osobistych i rzeczowych, wraz z podaniem kwoty
wierzytelności, wskazaniem wszystkich okoliczności powstania wierzytelności wraz z podaniem
dokumentów potwierdzających istnienie wierzytelności (np. z tytułu umowy o pracę),
4. Wskazaniem pełnej listy posiadanego majątku, zawierający w szczególności: listę wszystkich
posiadanych rachunków bankowych wraz ze wskazaniem salda na dzień ogłoszenia upadłości,
inne aktywa finansowe takie jak akcje, obligacje, jednostki funduszy inwestycyjnych, lokaty,
udziały w spółkach, posiadane nieruchomości wraz z podaniem nr ksiąg wieczystych, posiadane
ruchomości – pojazdy itp., oraz wszystkich innych przedmiotów posiadających wartość powyżej
500 zł,
5. Wskazanie wszystkich postępowań administracyjnych, sądowych i egzekucyjnych wraz z
podaniem sygn. akt, przez kogo jest prowadzone postepowanie wraz z dokładnym adresem, krótki
opis czego dotyczy postępowanie, wraz ze wskazaniem wyznaczonych pełnomocników, a w
przypadku postępowania egzekucyjnego wskazanie dokonanych zajęć komorniczych,
6. Adres Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Pocztowego pod który podlega Dłużnik,
7. Bieżące miejsce zatrudnienia/źródła osiąganych dochodów,
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8. Niezwłocznego wskazania i wydania syndykowi całego posiadanego majątku wraz ze wszystkimi
dokumentami dotyczącym tego majątku i całej korespondencji z nim związanej (m.in. wyciągi,
rachunki, umowy – czynsz, prąd, gaz, kredyty, pożyczki, wezwania do zapłaty, wyciągi bankowe,
dostęp do bankowości elektronicznej, zeznania podatkowe, akty notarialne itp.)
9. Złożenia Sędziemu Komisarzowi za pośrednictwem syndyka oświadczenia na piśmie o wydaniu
syndykowi całego majątku wraz z całą korespondencją i dokumentami jego dotyczącymi w
przeciągu 21 dni.
10. Informacje dotyczące związków małżeńskich, w szczególności:
imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, NIP, Pesel współmałżonka,
czy była ustanowiona, a jeśli tak, to w jakim okresie trwała ustawowa wspólnota majątkowa?
(dokładne daty)
jakie były składniki majątku wspólnego,
czy został przeprowadzony podział majątku wspólnego/dorobkowego? Jeśli tak, to proszę o
dostarczenie dokumentu stwierdzającego taki podział.
11. wysokość zasądzonych alimentów, rent lub innych świadczeń okresowych wraz ze wskazaniem
dokumentów źródłowych, ich wysokości i innych informacji identyfikujących te świadczenia.
Termin ostatecznego wykonania pkt 2-11 ustalam na dzień 16 marca 2020 r.

................................................
Syndyk Demo Demo
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