
UMOWA O UŻYWANIE PIECZĘCI EUROINKASSO

DANE ZLECENIODAWCY

FIRMA:

ADRES:

REPREZENTACJA:

KRS:

NIP: REGON:

TEL: E-MAIL:

FAX: OSOBA  DO 
KONTAKTU:

KONTO:

1. Zleceniobiorca   na  warunkach  określonych  w  niniejszej  umowie  zobowiązuje  się  do  dostarczenia 
Zleceniodawcy pieczęci sygnowania faktur.

2. Dostarczona  przez  Zleceniobiorcę  pieczątka   stanowi  własność  Zleceniobiorcy   przez  cały  okres 
obowiązywania  umowy.  W  przypadku  rozwiązania  umowy Zleceniodawca  zobowiązuje  się  zwrócić 
pieczęć sygnowania faktur w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy .

3. Zleceniodawca  przyjmuje  wyłączną   odpowiedzialność  za  szkodę   wywołaną  użyciem  pieczęci 
niezgodnie z  jej  przeznaczeniem .

4. Opłata miesięczna za użytkowanie pieczęci sygnowania faktur wynosi netto: 100,00 złotych (słownie: sto 
złotych  plus  podatek VAT 22%). 

5. Zleceniodawca zobowiązany jest płacić opłatę miesięczną za użytkowanie pieczęci sygnowania faktur – z 
góry za każdy miesiąc, płatne przelewem, w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.

6. 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.

7. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze 
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku zwłoki z opłatą miesięczną, Zleceniobiorca 
może rozwiązać umowę  w trybie natychmiastowym..

8. W przypadku nie zwrócenia pieczątki w terminie, o którym mowa w par. 1, pkt 2 lub udostępnienia jej 
innemu  podmiotowi  lub  w  przypadku  korzystania  z  wzoru  pieczęci  po  rozwiązaniu  umowy  , 
Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić Zleceniobiorcy karę umowną  w wysokości 5.000,00 zł. Nie 
wyklucza to dochodzenia przez Zleceniobiorcę odszkodowania .

9. Umowa zlecenia zawarta na niniejszych warunkach podlega prawu polskiemu.
10. 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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