Szczegółowy regulamin i warunki zawarcia umowy z FIRMĄ
FER WYNAJEM WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI Sp. z o.o.
1. Przepisy ogólne
1.1 Niniejsze warunki umowy dotyczą świadczonej przez FIRMA „FER” usługi w zakresie dochodzenia
należności.
1.2 Niniejsze warunki umowy zawierają całość uzgodnień stron co do świadczonej przez FIRMA
usługi.
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1.3 Przyjęcie nowych warunków umowy, odmiennych niż niniejsze wymaga pisemnej zgody należycie
umocowanego przedstawiciela Firmy „FER” pod rygorem nieważności.
2. Dochodzenie należności
2.1 Dochodzenie należności przez FIRMĘ „FER” jest usługą polegającą na dochodzeniu
rzekomo bez spornych zaległych krajowych i zagranicznych wierzytelności.
2.2 Podstawą wykonania przez FIRMĘ „FER” określonych w pkt. 2.1 usług jest złożenie
przez zleceniodawcę zlecenia dochodzenia wyspecyfikowanej wierzytelności. Zlecenie winno być
złożone na właściwym formularzu FIRMY „FER”. Do zlecenia winny być
dołączone wszelkie istotne
materiały w sprawie (np. umowa, dokumenty przewozowe,
faktury, korespondencja).
2.3 Wynagrodzenie FIRMY „FER” będzie ustalane w formie prowizji dla każdego zlecenia
odrębnie. Wszystkie kwoty, prowizje należne FIRMIE „FER” są kwotami netto i należy do
doliczyć podatek VAT. Prowizja zostanie wskazana na stronie pierwszej zlecenia.
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2.4 Zleceniodawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania FIRMĘ „FER” o
wszelkich istotnych zmianach dotyczących wierzytelności oraz wszelkiej istotnej
korespondencji i
dokumentach związanych ze sprawą, a w szczególności o wszelkich
wpłatach
dokonywanych
przez
dłużnika po dacie złożenia zlecenia – nie stosowanie się do
w/w zobowiązań jest równoznaczne z
rozwiązaniem umowy przez stronę zlecającą i
skutkuje nałożeniem na zleceniodawcę obowiązku zapłaty
klauzuli gwarancyjnej określonej w pkt. 2.8.
2.5 FIRMA „FER” upoważniona jest do zawarcia ugody w sprawie częściowej spłaty długu.
2.6 FIRMA „FER” nie podejmuje się badania terminu przedawnienia roszczeń
zleceniodawcy. Zleceniodawca zobowiązuje się zawiadomić FIRMĘ „FER” o terminie przedawnienia
tych roszczeń, nie później niż 3 miesiące przed jego upływem.
2.7 W niezbędnych przypadkach FIRMA „FER” włączy do realizacji usług na drodze
pozasądowej odpowiedniego adwokata lub kancelarię prawniczą. Wszelkie dodatkowe koszty w tym
związane będą każdorazowo uzgadniane ze zleceniodawcą.
2.8 Jeżeli zleceniodawca cofnie zlecenie przed wykonaniem określonej w zleceniu usługi,
zobowiązany jest do pokrycia wszelkich ewentualnie poniesionych w jego imieniu przez
FIRMĘ
„FER” kosztów adwokackich, sądowych i tym podobnych w pełnej wysokości oraz
do zapłaty dla FIRMY
„FER” klauzuli gwarancyjnej w wysokości 50% umówionego
wynagrodzenia prowizyjnego.
2.9 Przy dochodzeniu przyjętej do ściągania przez FIRMĘ „FER” należności FIRMA „FER”
będzie przekazywać i prowadzić niezbędną korespondencję z tymi podmiotami, do których
roszczenia zostały skierowane. Jeżeli przy dochodzeniu należności wymagany będzie udział
adwokata, kancelarii prawniczej celem dochodzenia należności na drodze sądowej FIRMA
„FER”

zarekomenduje odpowiednią osobę lub kancelarię prawniczą. W takim przypadku
koszty z tym związane
zostaną uprzednio uzgodnione ze zleceniodawcą. Stosunek zlecenia
powstaję
bezpośrednio
między
adwokatem / kancelarią prawniczą a zleceniodawcą. FIRMA
„FER” nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek straty, szkody lub wydatki wynikające
z działania lub zaniechania tak ustanowionych
pełnomocników zleceniodawcy.
2.10 Uzgodnione koszty ewentualnego postępowania sądowego tj. wpis sądowy,
wynagrodzenie adwokata/kancelarii prawniczej oraz koszty postępowania egzekucyjnego zleceniodawca
przekaże w terminie i na konto wskazane przez FIRMĘ „FER”.
2.11 Zleceniodawca upoważnia FIRMĘ „FER” do przekazania informacji na temat dłużnika
do podmiotów współpracujących z FIRMĄ „FER”. FIRMA „FER” zobowiązuje się nie udostępniać, nie
przekazywać i nie ujawniać informacji na temat zleceniodawcy osobom trzecim w jakiejkolwiek postaci i
formie.
2.12 W przypadkach stwierdzenia bezzasadności dalszych działań Firma „FER” przekaże
zleceniodawcy raport zamknięcia sprawy, przez który to rozumie się zakończenie realizacji zlecenia. W
przypadku uzyskania częściowej spłaty dłużnika wobec zleceniodawcy FIRMIE „FER” przysługuje
wynagrodzenie zgodne z procentem określonym w zleceniu.
3. Wynagrodzenie i zwrot kosztów
3.1 Określone dla każdego zlecenia odrębne wynagrodzenie (prowizja) przysługuje FIRMIE
„FER” od każdego wyegzekwowanego świadczenia majątkowego (w tym pieniężnego
i niepieniężnego) w trakcie realizacji zlecenia.
3.2 Zleceniodawca upoważnia FIRMĘ „FER” do wystawiania faktur VAT, bez jego podpisu.
3.3 Umówione przez strony wynagrodzenie, prowizja przysługuje FIRMIE „FER” z chwilą
wpływu należności konto zleceniodawcy. Wynagrodzenie to przysługuję
FIRMIE
ponadto od należności zapłaconych w czasie realizacji zlecenia, o którym
mówi pkt 2.3
zleceniodawcy.
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4. Postanowienia końcowe
4.1 Pozostałe kwestie niniejszej umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
4.2 Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej którejkolwiek ze stron umowy nie stanowi zmiany
jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
4.3 Strony ustalają iż, Sądem właściwym do rozpoznania sporów niniejszej umowy jest Sąd dla
zamieszkania zleceniobiorcy.
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4.4 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
FER WYNAJEM WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI Sp. Zo.o.
ul. Jagiellońska 22
33-300 Nowy Sącz
miejscowość ............................................. data ....................................
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