Wniosek o kredyt kupiecki w firmie 1XYZ sp. z o. o.
W imieniu firmy…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

wnioskuję o kredyt kupiecki w firmie 1XYZ Sp. z o.o. w wysokosci ………………….PLN
Proponowany termin płatnosci …………………………dni.
Oswiadczam, ze firma posiada kredyt kupiecki u następujacych dostawcow:
Nazwa Dostawcy:……………………………….
Wysokosć limitu kredytowego:………………………………….
Termin płatnosci: ………………………………………………
Pełna nazwa firmy: …………………………………………….
Pełny adres firmy: …………………………………….
Data rozpoczęcia działalnosci (rok, miesiac, dzień): …………………………………….
Numer NIP: …………………………………….
Numer PESEL osoby prowadzacej działalnosć gospodarcza: ……………………………….
Nazwa banku i numer rachunku bankowego: ……………………………………………….
Osoba zarzadzajaca firma: ……………………………………………….…………………
Osoba odpowiedzialna za płatnosci: ……………………………………………………….
Osoby upowaznione do odbioru towaru w imieniu firmy: …………………………………
Prosimy o załaczenie do niniejszego wniosku kompletu dokumentow rejestracyjnych
firmy oraz dokumentow finansowych za ostatni rok rozrachunkowy.

Potwierdzam prawdziwosć przedstawionych informacji (data i podpis osoby upowaznionej do
reprezentacji firmy): ……………………………………………………………

Warunki kredytu kupieckiego w firmie 1XYZ sp. z o.o.
I.
1. Firma 1XYZ sp. z o. o udziela Klientowi kredytu na warunkach wyrazonych w decyzji
kredytowej

wydanej

na

podstawie

wypełnionego

wniosku

o

kredyt

kupiecki.

2. Przekroczenie salda takiego kredytu kupieckiego jest mozliwe wyłacznie po złozeniu
dodatkowego zabezpieczenia w uzgodnionej formie.
3. Za nieterminowe regulowanie naleznosci z tytułu faktur wystawionych z odroczonym
terminem płatnosci, Klient upowaznia 1XYZ Sp. z o.o. do wystawienia noty odsetkowej
odsetki ustawowe – i zobowiazuje się nalezne odsetki uiscić.
II
1. Klient upowaznia osoby wymienione we wniosku kredytowym do zamawiania oraz
odbioru towarow w swoim imieniu i zobowiazuje się do zapłaty za zamowiony przez nich
towar.
III
1. Do dnia zapłaty pełnej ceny za nabyty towar, pozostaje on własnoscia ProData.
2. W przypadku przekroczenia okreslonych na fakturze sprzedazy terminow płatnosci o 30
dni, 1XYZ Sp. z o.o. ma prawo odebrać towar. Roszczenie to nie uwłacza roszczeniu o
odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty.
3. Prawo 1XYZ Sp. z o.o. jest skuteczne takze względem osob, ktorym Klient zbył towar. Na
Kliencie spoczywa obowiazek informowania swoich klientow o zastrzezeniu własnosci
towaru.
IV

1. Klient zobowiazuje się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia 1XYZ Sp. z o.o. o
wszelkich zmianach dotyczacych danych firmy, w tym o fakcie odwołania upowaznienia
okreslonej osoby, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkodę, powstała w wyniku zaniechania
takiego powiadomienia, w szczegolnosci Klient zobowiazuje się dokonać zapłaty za wydany
towar.

V
1. 1XYZ Sp. z o.o. ma prawo cofnięcia lub zmiany ze skutkiem natychmiastowym decyzji
kredytowej w szczegolnosci w przypadku nie wywiazywania się Klienta ze zobowiazań
płatniczych w stosunku do 1XYZ Sp. z o.o.

VI
1.W sprawach nieuregulowanych w warunkach kredytu zastosowanie maja odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego i ustaw szczegolnych.
2. Ewentualne spory wynikłe przy realizacji umow kupna – sprzedazy Strony będa się starały
rozwiazać na drodze polubownej.
3.W przypadku braku porozumienia między Stronami, spory rozstrzygał będzie własciwy sad
powszechny w Warszawie.

Akceptuję warunki kredytu kupieckiego
.......................................................................................
Podpis osoby upowaznionej do reprezentowania Firmy

