UMOWA
Zawarta w dniu

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

roku w Łodzi, pomiędzy:

Cezarym Fiks, prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą na podstawie
wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta
Łodzi pod nazwą Fiks Inkaso Usługi Windykacyjne Cezary Fiks z siedzibą w Łodzi,
ul. Ozorkowska 11/15 Kod pocztowy 93-285, tel.mob.: 502·147·931, 515·750·917,
REGON: 100226801 NIP: 728-226-38-94
zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ,
a
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............................................................................................................................................................................
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....................................................................................................
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* - W zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, należy wypełnić jedno
zpowyższych a niepotrzebne skreślić.

zwanym/ą dalej KLIENTEM.

§1
1. W ramach podpisanej Umowy Klient zleca Zleceniobiorcy windykację
wymagalnych wierzytelności Klienta, a Zleceniobiorca zlecenie to przyjmuje.
2. Celem niniejszej Umowy jest odzyskanie wierzytelności Klienta.
3. Przez czynności windykacyjne strony rozumieją wszelkie czynności prowadzące
do odzyskania wierzytelności Klienta.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów obowiązującego
prawa w trakcie podejmowania czynności windykacyjnych na podstawie
niniejszej Umowy. Zleceniobiorca podejmie tylko i wyłącznie działania zgodne z
obowiązującym prawem.

§2
1. Kwota wierzytelności wyegzekwowana na skutek podjętych przez Zleceniobiorcę
czynności windykacyjnych wpływa bezpośrednio na konto Klienta bądź na konto
Zleceniobiorcy, który zobowiązuje się do jej przelania na konto Klienta w ciągu
48 godzin. Zleceniobiorca w takim przypadku jest uprawniony do potrącenia z
kwoty wyegzekwowanej przysługującej mu na podstawie niniejszej Umowy
prowizji i opłaty wstępnej wraz z należnym podatkiem VAT określone w §3.
2. W przypadku opisanym w ustępie 1, Zleceniobiorca wystawi dla Klienta fakturę
VAT na potrącone kwoty wynagrodzenia i/lub opłaty wstępnej w terminie 7 dni
do dnia otrzymania środków od dłużnika.

§3
1. Tytułem wynagrodzenia za wykonane czynności, Zleceniobiorcy przysługuje
prowizja w wysokości .................... % kwoty odzyskanej przez Klienta wierzytelności
powiększonej o podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu wystawienia
faktury.
2. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zleceniobiorcy o
kwocie i terminie odzyskanej wierzytelności stanowiącej podstawę naliczenia
należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia, jeżeli należność wpłynie bezpośrednio
na konto Klienta.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest płatne na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Zleceniobiorcę w terminie 7 dni do dnia otrzymania faktury
przez Klienta, z zastrzeżeniem postanowień §2 powyżej.

§4
Zleceniobiorca – Fiks Inkaso Usługi windykacyjne Cezary Fiks zastrzega sobie
prawo a Klient wyraża na to zgodę, że jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dnia
rozwiązania niniejszej Umowy (niezależnie od przyczyn) dłużnik ureguluje na
rzecz Klienta należność, co do której Zleceniobiorca podejmował czynności
windykacyjne zgodnie z niniejszą Umową, to będzie to wynik pracy
Zleceniobiorcy i w związku z tym Zleceniobiorca będzie miał prawo do prowizji
zgodnie z §3 Umowy.

§5

1. Każdorazowo Zleceniobiorca podejmie czynności windykacyjne po otrzymaniu
od Klienta danych dotyczących dłużnika/dłużników
będzie stanowiła załącznik do niniejszej Umowy
dokumentów dotyczących danego dłużnika, a także
przez Klienta upoważnienia, będącego załącznikiem

na formatce zlecenia, która
bądź poprzez przekazanie
podpisanego i wypełnionego
do Umowy.

2. Zlecenia dokonane na adres e-mail: biuro@fiks-inkaso.pl lub pod numer
fax 42·683·30·04 przez Klienta będą traktowane jako zlecenie windykacji i na
ich podstawie Zleceniobiorca rozpocznie czynności windykacyjne.

§6
Dla uniknięcia wątpliwości, strony uzgadniają, że niniejsza Umowa dotyczy tylko
i wyłącznie działań windykacyjnych podejmowanych na drodze pozasądowej. W
przypadku decyzji o przekazaniu sprawy do sądu, Zleceniobiorca podejmie się
dalszych działań na nowych zasadach uregulowanych oddzielną umową, po
uprzedniej konsultacji oraz uzyskaniu decyzji Klienta.

§7
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej Umowy z
zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia.
3. Zlecenia windykacji udzielone i czynności windykacyjne rozpoczęte przed datą
zakończenia obowiązywania Umowy będą realizowane na zasadach określonych
w Umowie, w tym w szczególności Zleceniobiorcy będzie przysługiwało
wynagrodzenie określone w niniejszej Umowie.
§8
1. Dla
potrzeb
realizacji
niniejszej
Umowy
i
windykacyjnych, strony wskazują dane do kontaktu:

poszczególnych

zleceń

Zleceniobiorca
e-mail: biuro@fiks-inkaso.pl
Mob. GSM: 502·147·931, 515·516·814
TEL. / FAX: 42·683·30·04
Web: www.fiks-inkaso.pl
adres do korespondencji:
93 - 285 Łódź, ul. Ozorkowska 11/15 lok. 95
Klient:
.................................................................................................................................................................................................

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

2. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
3. Osoby podpisujące niniejszą Umowę w imieniu stron oświadczają, że są
uprawnione do zawarcia niniejszej Umowy i uprawnienie to nie wygasło ani
zostało odwołane.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
§9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

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

Zle ce n iob iorca

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

Klie n t

Na podstawie art. 31 ust 1 ustawy “o ochronie danych osobowych” z dnia 29.08.1997 r., tj.
(Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926). Strony umowy powierzają sobie wzajemnie przetwarzanie
przekazanych danych osobowych i upoważniają się wzajemnie do przetwarzania danych
wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym umową.

