
UMOWA O MONITORING PŁATNOŚCI
W RAMACH USŁUGI EUROINKASSO

DANE ZLECENIODAWCY

FIRMA:

ADRES:

REPREZENTACJA:

KRS:

NIP: REGON:

TEL: E-MAIL:

FAX: OSOBA  DO 
KONTAKTU:

1. Zleceniodawca  zleca do wykonania firmie Egzekucja spółka cywilna Ryszard Rudzki, Andrzej Kraś usługę monitoringu płatności, 
która poprzedza windykację polubowną należności zagranicznych.   

2. Zlecenie może zostać przesłane faksem, na numer +48684141152, lub pocztą.
3. Zakres usługi Monitoringu płatności:

- nawiązanie telefonicznego kontaktu z płatnikiem w terminie na co najmniej 3  dni przed terminem wymagalności faktur objętych 
Zleceniem.
- w przypadku braku wpływu środków na konto Zleceniodawcy w dniu wymagalności należności nawiązanie powtórnego kontaktu 
telefonicznego z dłużnikiem , ustalenie powodów braku płatności i określenie terminu rozliczenia należności w całości lub części, 
pod rygorem skierowania sprawy do windykacji.

4. W przypadku braku płatności w okresie 14 dni od momentu upływu terminu płatności zlecenie monitoringu płatności wygasa, a 
Zleceniodawca może zlecić Zleceniobiorcy usługę windykację należności.

5. Monitoringiem płatności mogą być objęte faktury, któych termin wymagalności wypada na co najmniej 14 dni od daty przesłania 
zlecenia.

6. Zleceniodawca będzie  przesyłał  zestawienie  faktur   objętych monitoringiem płatności  w ustalonych ze  Zleceniobiorcą dniach 
tygodnia,  z  zachowaniem  zasad  określonych w punkcie poprzedzającym,  za  pośrednictwem poczty elektronicznej,  na  adres 
mailowy: euroinkasso@euroinkasso.pl.

7. Zestawienie faktur objętych usługą monitoringu płatności Euroinkasso powinno zawierać: 
pełną nazwę płatnika z oznaczeniem formy prawnej, adres, NIP, nr  faktury, datę wystawienia faktury, termin płatności, dane osoby 
kontaktowej w przedsiębiorstwie płatnika, telefon, faks, e-mail.

8. Zleceniodawca  zobowiązany  jest  udzielać  Zleceniobiorcy  w  nieprzekraczalnym  terminie  6  godzin  wszelkich  informacji 
niezbędnych do realizacji przez Zleceniobiorcę usługi monitoringu płatności.

9. Opłata za usługę monitoringu płatności jednej faktury  wynosi 14 złotych netto (słownie: czternaście złotych plus podatek VAT w 
wysokości 22%).

10. Faktura  zbiorcza   za  wykonanie   usług  monitoringu  płatności   w  danym  miesiącu  będzie  wystawiana  na  koniec  miesiąca 
kalendarzowego. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Zleceniobiorcy  w terminie 14 dni od daty wystawienia 
faktury, przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy: MultiBank BRE Bank S.A. Oddział Bankowości Detalicznej (128) ul. 
Kazimierza Wielkiego 1, Zielona Góra nr 88 1140 2017 0000 4802 0312 4500.

11. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. Jednocześnie Zleceniodawca oświadcza, iż 
jest zarejestrowanym płatnikiem VAT i uprawniony jest do otrzymywania faktur VAT.

12. Umowa zlecenia zawarta na niniejszych warunkach podlega prawu polskiemu.
13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiący egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zleceniodawca

        data__________     podpis_______________________ pieczęć firmowa ___________________________________

Zleceniobiorca

          data__________     podpis_______________________pieczęć firmowa ___________________________________

Zleceniobiorca: EGZEKUCJA Spółka Cywilna Ryszard Rudzki, Andrzej Kraś, ul. Zjednoczenia 106, 65-120,  Zielona Góra 
 NIP 973-077-01-98,  REGON: 978058634  
tel. +48 68 325 50 17  fax.+48 68  4141152

   www.egzekucja.com                www.euroinkasso.pl
  e-mail: windykacja@egzekucja.com     e-mail:  euroinkasso@euroinkasso.pl
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