Najczęściej zadawane pytania
1. Korzystam z serwisu cyberbiznes. Czy moje hasło do logowania działa również
na sprzedaj-dlugi.pl
Tak. Hasło do konta jest identyczne jak w przypadku dostępu do panelu strefa –
www.cyberbiznes.pl/strefa . Jedyna różnica polega na tym, że nazwa użytkownika w tym
przypadku jest podstawowym adresem email firmy.
Przykładowo:
Użytkownik: alamakota@onet.pl
Hasło: 12345qwert
2. Czy jeżeli dodam dług do sprzedaży będzie on natychmiast widoczny?
Nie. Dług zostanie dodany do bazy, jednak nie będzie on widoczny. Pojawi się dopiero po
uiszczeniu opłaty abonamentowej w wysokości 300 zł netto rocznie i przesłaniu skanów
dokumentów rejestrowych użytkownika. Informacja będzie widoczna przez cały okres
abonamentu.
3. Mam wykupiony abonament w cyberbiznes.pl . Czy w związku z tym mogę liczyć
na rabat?
Tak. Firma posiadająca wykupiony abonament w cyberbiznes.pl otrzymuje indywidualną
ofertę. Dodatkowo nie dotyczy jej również konieczność przesyłania dokumentów
rejestrowych.
4. Czy informacja o moich dłużnikach widoczna jest w Internecie dla każdego
użytkownika czy też konieczne jest logowanie jak do KRD?
Wszystkie dane dłużników są jawne. Oferta sprzedaży indeksowana jest w google i dostępna
dla każdego użytkownika Internetu. Nie ma konieczności logowania aby sprawdzić
jakiekolwiek dane.
5. Czy po wykupieniu abonamentu mam ograniczoną czy nieograniczoną ilość ofert
do publikacji?
Abonent nie ma żadnych ograniczeń co do ilości wystawianych ofert. Ogłoszenia będą
widoczne przez cały okres abonamentu.

6. Czy pobieracie jakiekolwiek prowizje czy też opłaty oprócz abonamentu?
Nie. Abonament jest jedyną zapłatą za usługi.
7. Czy dłużnik jest powiadamiany o tym, że dodałem jego dług?
Tak. Po wykupieniu abonamentu wszyscy dodawani dłużnicy dostają na podany w
formularzu adres email informację wraz z linkiem do ogłoszenia. Dodatkowo powiadamiani
są raz w miesiącu o tym, że ogłoszenie jest widoczne.

8. Czy mogę wystawić ofertę zbycia długu za inną kwotę niż ta na fakturze?
Tak. Jest to kwestia indywidualnego ustalenia. Cena może być niższa niż wynika to z faktury
bądź wyższa (odsetki, poniesione opłaty sądowe, zastępstwa procesowego, zaliczki dla
komornika itp.)
9. Czy dłużnik może mnie pozwać za upublicznienie jego danych?
Nie. Oferta sprzedaży przeterminowanej należności od firmy może być publikowana i nie
narusza żadnych praw. Dokładna podstawa prawna znajduje się w regulaminie:
http://sprzedaj-dlugi.pl/regulamin_dlugi.pdf

