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Przeznaczenie systemu 
System przeznaczony jest do ewidencji i obsługi zajęć komorniczych i tytułów egzekucyjnych 

otrzymywanych od podmiotów administracji państwowej i samorządowej, takich jak: Urzędy 

Skarbowe, ZUS itp. System automatyzuje większość czynności operacyjnych związanych z 

zajęciami komorniczymi: 

 Sprawdzenie, czy zajęcie dotyczy klienta banku, 

 Generowanie pisma do komornika o bezskutecznym zajęciu, 

 Blokowanie rachunku klienta, 

 Bieżące monitorowanie sald na zablokowanych rachunkach i informowanie 

pracowników banku o dokonanych wpłatach, 

 Dokonywanie przelewów na konta komorników, 

 Prowadzenie i archiwizacja korespondencji, 

 Weryfikacja kwot przekazywanych do organów egzekucyjnych w zależności od typu 

konta (osoby indywidualne lub firmy), kwot wolnych od egzekucji, zbiegu egzekucji, 

 Odblokowywanie rachunków klienta, 

 Rejestracje kontaktów z klientem. 

System prowadzi rejestry komorników i urzędów, które mogą wystąpić do banku z tytułem 

egzekucyjnym. Pozwala to na weryfikację, czy przelew należności dokonywany jest na 

właściwe konto. Dodatkowo system posiada zestaw szablonów typowych pism używanych do 

korespondencji związanych z zajęciem konta. System wspomaga użytkownika w naliczaniu 

odsetek umownych i karnych wg schematu określonym w tytule egzekucyjnym. 

Funkcjonalnością uzupełniającą systemu jest moduł obiegu dokumentów i zadań związanych 

z procesem obsługi zajęć komorniczych.  
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Kontakt 
 

Informatyka Bankowa POLSOFT sp. z o.o. 

Plac Wolności 18, 61-739 Poznań 

tel. (61) 852 75 46 

www.ibpolsoft.pl 


