			

UMOWA WINDYKACJA NA ZLECENIE
    zawarta w dniu

          pomiędzy:

pomiędzy PHU INKASO-Hermański reprezentowanym przez Rafała Hermańskiego z siedzibą w Poznaniu
ul. Szelągowska 63 zwanym dalej Zleceniobiorcą,
a Zleceniodawcą:
Imię i nazwisko:
adres:
Dowód osobisty:
(seria i numer)

1. Umowa dotyczy dochodzenia roszczeń finansowych w sprawach przekazanych przez Zleceniodawcę
Zleceniobiorcy na druku zlecenia stanowiącego załącznik do umowy i obejmuje postępowanie:
polubowne przedsądowe, polubowne przedegzekucyjne.
2. Zleceniodawca oświadcza, iż wszelkie przekazane Zleceniobiorcy dokumenty oraz informacje są
zgodne ze stanem faktycznym oraz że roszczenia przekazane Zleceniobiorcy w ramach niniejszej
umowy są wymagalne.
3. Zleceniobiorca w zakresie postępowania polubownego przedsądowego: wzywa pisemnie dłużnika
do zapłaty, negocjuje sposób oraz termin zapłaty wierzytelności, a w przypadku braku aktualnego
adresu dłużnika podejmuje działania zmierzające do jego ustalenia.
4. Warunkiem przyjęcia zlecenia do realizacji jest opłata w wysokości 203,25 zł netto (250,00 zł brutto) za
przyjęcie zlecenia , płatne w terminie 7 dni na konto wskazane przez Zleceniobiorcę. Zleceniodawca
zobowiązuje się zapłacić na rzecz zleceniobiorcy wynagrodzenie prowizyjne od każdej odzyskanej
kwoty należnej Zleceniodawcy, niezależnie od formy rozliczenia z dłużnikiem (kompensaty, zwrotu
towaru itp.). Wszelkie rozliczenia dokonane przez dłużnika od dnia złożenia zlecenia traktowane są
jako efekt pracy Zleceniobiorcy. Wartość prowizji wynosi: 20% netto (bez podatku VAT) od każdej
odzyskanej kwoty należności głównej i 25% netto (bez podatku VAT) od każdej odzyskanej kwoty
odsetek. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia przysługującego Zleceniobiorcy
w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT.

5. W przypadku dokonania przez dłużnika wpłat z tytułu prowadzonego zlecenia na konto Zleceniobiorcy,
Zleceniobiorca po potrąceniu należnego mu wynagrodzenia prowizyjnego przekaże odzyskane kwoty
na wskazane przez Zleceniodawcę konto, w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania.
6. Niezależnie od formy zakończenia zlecenia wszystkie rozliczenia z tytułu wierzytelności określonej
w zleceniu, dokonane przez dłużnika w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia zlecenia, traktowane
są jako efekt pracy Zleceniobiorcy. Zleceniodawca w takim przypadku jest każdorazowo zobowiązany
(bez dodatkowego wezwania) do informowania Zleceniobiorcy o dokonywanych przez dłużnika
rozliczeniach oraz do zapłacenia wynagrodzenia prowizyjnego, zgodnie z pkt 4 niniejszej umowy.
7. W przypadku niemożności odzyskania wierzytelności na drodze postępowania polubownego
przedsądowego i przedegzekucyjnego, Zleceniobiorca zaproponuje dalszą obsługę prawną na etapie
postępowania sądowego i egzekucyjnego, której warunki zostaną określone aneksem do Umowy.
8. Zakończenie zlecenia następuje z chwilą odzyskania (całości lub części) wierzytelności, skutecznej
egzekucji, komorniczego postanowienia o bezskutecznej egzekucji bądź odstąpienia od umowy
jednej ze stron tj. Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy.
9. Rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od 1-ego dnia następnego
miesiąca.
10. Zleceniodawca udziela Zleceniobiorcy stałego pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu
w zakresie dochodzenia roszczeń w zleconych sprawach w zakresie postępowania polubownego
i przedegzekucyjnego.
11. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
12. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.

       Podpis Zleceniobiorcy

       Podpis  Zleceniodawcy

