
………………………………., dnia …………………………………

UMOWA NR……………………..................
O STAŁYM ŚWIADCZENIU USŁUG
NA WARUNKACH ZLECENIA

Po zaakceptowaniu zamieszczonych na odwrocie warunków, stanowiących integralną część tego 
dokumentu zawiera się Umowę o stałym świadczeniu usług na warunkach zlecenia pomiędzy firmą:

Nazwa firmy / nazwisko ..............................................................................................................................................................................

Kod pocztowy ..................................  Miejscowość .................................................................   Poczta .....................................................

Ulica ................................................   Numer ..........................         Województwo ...............................................................

Forma prawna .................................   NIP  ....................................    E-mail ..........................................................................

Telefon ....................................... ...... Faks  ....................................   Tel. kom. ......................................................................

Bank  ................................................. nr. konta .............................................................................................................................

Osoby odpowiedzialne za kontakt:

1. ........................................................... tel. ......................

2. ............................................................. tel. .....................

Pieczęć nagłówkowa

Zwaną w dalszej części Umowy Zleceniodawcą,  a firmą  Kancelaria „EMENDATOR” sp. z o.o. z siedzibą 60-175 Poznań ul. 

Lotosowa 4  zwaną dalej Zleceniobiorcą.

Umowa obowiązuje od dnia  ………………………………………………………..

…………………………………. ....................................... .............................................................
           Podpis Zleceniobiorcy                                Miejscowość, data                             Podpis Zleceniodawcy

Kancelaria „EMENDATOR” sp. z o.o. ul. Lotosowa 4.  60-175 Poznań, Numer KRS 0000123166  Kapitał zakładowy 50.000,00 zł

NIP 673 17 28 021  REGON 331352100

Tel. +48 664730462,  mailto:tomkazmierczak@pro.onet.pl; emendator@wp.pl
www.emendator.pl

 

                                                   

Zleceniodawca zobowiązuje się do opłacania na rzecz Kancelarii „EMENDATOR” sp z o.o. 
miesięcznej opłaty w kwocie  ………………………… zł + 23% VAT.
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WARUNKI ZLECENIA O STAŁYM ŚWIADCZENIU USŁUG
Umowa dotyczy roszczeń finansowych Zleceniodawcy i obejmuje postępowanie polubowne

1. Zakres postępowania polubownego.
a) Zleceniobiorca wzywa dłużnika do zapłaty.
b) Zleceniobiorca negocjuje sposób oraz  termin zapłaty zobowiązania drogą kontaktu osobistego, korespondencyjnego, telefonicznego.
c) W przypadku spłaty ratalnej Zleceniobiorca nadzoruje terminowość spłat ustalonych rat.
d) Czas trwania postępowania polubownego wynosi maksymalnie …… dni od daty przyjęcia zlecenia przez Zleceniobiorcę, z wyłączeniem 

przypadków, gdy:
- Dłużnik podpisał  umowę o spłatach ratalnych  (za akceptacją Zleceniodawcy).
- Zleceniobiorca oczekuje na informacje z urzędów państwowych (samorządowych), dane dotyczące podmiotowości dłużnika lub aktualnie  

dane teleadresowe.
- Zapadły szczególne ustalenia pomiędzy Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą. 
e) Postępowanie  polubowne zakończone jest  raportem z przeprowadzonych czynności.  Przedmiotowy raport  sporządzony jest  w formie 

pisemnej.
2. Opłaty.

a) Zleceniodawca na podstawie otrzymanej faktury VAT wnosi co miesiąc ustaloną opłatę miesięczną, w wysokości …………… zł + 23%  
VAT na poczet kosztów administracyjno-biurowych i uruchomienie procedury dochodzenia roszczeń. 

b) Zleceniodawca zobowiązuje  się  wpłacić  na rzecz Zleceniobiorcy prowizję  w wysokości  ………. + 23% VAT od każdej  odzyskanej  
kwoty, niezależnie od formy rozliczania się z dłużnikiem (kompensata, zwrot towaru, inna forma płatności).

c) Wyżej wymienione wynagrodzenie prowizyjne należne jest od każdej odzyskanej kwoty od dnia złożenia zlecenia do dnia odzyskania  
całej wierzytelności głównej wskazanej na stronie poprzedniej niniejszego zlecenia.

d) W przypadku, gdy działania Zleceniobiorcy wykażą, że przekazana niniejszym zleceniem do dochodzenia wierzytelność główna wskazana  
na odwrocie,  nie jest  w części lub całości Zleceniodawcy należna,  to za powyższe Zleceniodawca zobowiązuje  się wpłacić  na rzecz  
Zleceniobiorcy prowizję w wysokości 5% + 23% VAT od każdej kwoty wskazanej jako nienależna Zleceniodawcy , nie mniej jednak niż  
500 zł. + 23% VAT.

e) Niezależnie  od  ewentualnego  wycofania  zlecenia  przez  Zleceniodawcę  wszystkie  spłaty  (niezależnie  od  formy)  w  zleconej  sprawie  
dokonane w terminie 3 miesięcy od daty  wycofania zlecenia traktowane będą jako efekt pracy Zleceniobiorcy. 

f) Zleceniodawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  prowizji  przez  Zleceniobiorcę  z  kwot  uzyskanych  od  dłużnika  (przy  jednoczesnym 
wystawieniu faktury VAT).

3. Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym przez Zleceniobiorcę może nastąpić, gdy:
a) Zleceniodawca nie wnosi w terminie należnych opłat miesięcznych i  prowizyjnych. 
b) Wykonanie usługi nie jest możliwe w ramach istniejących przepisów prawnych.

4. Pełnomocnictwa.
Zleceniodawca  udzieli  Zleceniobiorcy  pełnomocnictwa  szczegółowego  do  reprezentowania  Zleceniodawcy  w  sprawach  dochodzenia 
roszczeń finansowych.

5. Postanowienia szczególne.
a) Zleceniodawca  jest  zobowiązany za każdym razem informować  Zleceniobiorcę o rozmowach  i  korespondencji  z  dłużnikiem.  Strony 

ustalają,  że  uwzględnienia  poczynione  między  Zleceniodawcą  a  dłużnikiem  po  przekazaniu  niniejszego  zlecenia  są  ważne  dla 
Zleceniobiorcy z chwilą ich doręczenia Zleceniobiorcy w formie pisemnej.

b) Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy w terminie do 5 dni informacje o spłacie każdej kwoty dokonanej przez dłużnika z tytułu zleconej  
sprawy.

c) Sprawy zlecone Zleceniobiorcy w ramach niniejszej umowy nie mogą być jednocześnie prowadzone przez inne firmy lub kancelarie  
prawne. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy firm i kancelarii prawniczych, które Zleceniobiorca – mocą pełnomocnictwa Zleceniodawcy –  
uczynił swoim zastępcą.

d) Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość pośredniczenia w przekazywaniu kwot należnych Zleceniodawcy. W takim przypadku za dzień  
spłaty zadłużenia (lub jego części) Zleceniodawca przyjmuje dzień wpłaty zleconych kwot na konto (do kasy) Zleceniobiorcy.

6. Postanowienia ogólne.
a) Zleceniodawca wyznacza osobę odpowiedzialną za kontakt i podejmowanie decyzji dotyczących zleceń powierzonych Zleceniobiorcy.
b) Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo powołania swojego pełnomocnika (-ów) i zastępcy (-ów).
c) Kancelaria „EMENDATOR”  sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za przedawnienie roszczenia Zleceniodawcy.
d) Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
e) Umowa zlecenia podlega prawu polskiemu. Spory wynikłe na tle jej stosowania będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zleceniobiorcy.
f) Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

UWAGA: ustalenie przez Zleceniobiorcę majątku dłużnika lub czynna pomoc egzekucyjna są możliwe na podstawie odrębnego zlecenia. 

wszelkie informacje o działalności wykonanej na podstawie i w związku z niniejszą Umową są poufne i nie mogą być w żadnej formie  
udostępnione osobom trzecim pod rygorem skutków cywilno-prawnych i karnych. 

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

prawomocny podpis Zleceniobiorcy prawomocny podpis Zleceniodawcy
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NIP 673 17 28 021  REGON 331352100

Tel. +48 664730462,  mailto:tomkazmierczak@pro.onet.pl; emendator@wp.pl
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