
ZLECENIE WYKONANIA RAPORTU O WIARYGODNOŚCI FIRMY  
W RAMACH USŁUGI EUROINKASSO

DANE ZLECENIODAWCY

FIRMA:

ADRES:

REPREZENTACJA:

KRS:

NIP: REGON:

TEL: E-MAIL:

FAX: OSOBA  DO 
KONTAKTU:

1. Zleceniobiorca  zleca a  Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania firmie Egzekucja spółka cywilna Ryszard Rudzki, Andrzej Kraś 
raport dotyczący firmy:

        
                  Pełna nazwa firmy   ______________________________________________________________________________________
            
                  Adres                       ______________________________________________________________________________________

                  Kraj                         ______________________________________________________________________________________

                  Numer podatkowy   ______________________________________________________________________________________

                   Inne                         ______________________________________________________________________________________

2. Zlecenie może zostać przesłane faksem lub pocztą.
3. Opłata za sporządzenie raportu Euroinkasso w kwocie  100 EU (słownie: sto euro),  powiększonej o podatek VAT w wysokości 

22%  i  przeliczonej wg. kursu NBP z dnia wystawienia i przesłania zlecenia będzie uiszczana z góry na konto Zleceniobiorcy: 
MultiBank BRE Bank S.A. Oddział Bankowości Detalicznej (128) ul. Kazimierza Wielkiego 1, Zielona Góra nr 88 1140 2017 0000 
4802 0312 4500.

4. Po otrzymaniu wpłaty Zleceniobiorca wystawi Zleceniodawcy fakturę VAT.
5. Wykonanie usługi nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty i wystawieniu faktury. Raport zostanie wykonany w terminie 14 dni roboczych 

od daty wpływu środków pieniężnych na konto Zleceniobiorcy. W niektórych przypadkach termin może ulec wydłużeniu do 30 dni.
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. Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji ujętych w raporcie przez Zleceniodwcę w 

szczególności za decyzję o podjęciu współpracy z podmiotem objętym zleceniem raportu Euroinkasso oraz jakichkolwiek skutków 
podjęcia takiej decyzji.

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