UMOWA O PROWADZENIE WINDYKACJI
zawarta w dniu [•] 2013 r. w Gdyni pomiędzy:

zwaną dalej ZLECENIODAWCĄ
a
RR Media Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, adres: 81-963 Gdynia, ul. Hutnicza 4, zarejestrowaną w Sądzie
Rejonowym w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000298676 o kapitale zakładowym 50.000,- zł, NIP: 9581581485,
zwaną dalej ZLECENIOBIORCĄ.
1. Przedmiotem umowy („Umowa”) jest zlecenie przeprowadzenia windykacji bezspornych i
wymagalnych wierzytelności ZLECENIODAWCY wobec dłużnika wskazanego w pisemnym zleceniu
windykacji („Zlecenie”).
2. ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do podejmowania na rzecz ZLECENIODAWCY pozasądowej
windykacji wskazanych przez ZLECENIODAWCĘ wierzytelności. W szczególności ZLECENIOBIORCA,
jak właściciel portalu internetowego kontenerowy.pl upoważniony jest do podejmowania
wszelkich działań określonych przez umowę zawieraną przez użytkowników w/w portalu oraz
regulaminu jego dotyczącego.
3. ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do prowadzenia windykacji z zachowaniem najwyższej
staranności i w sposób zgodny z prawem.
4. Wynagrodzenie ZLECENIOBIORCY za prowadzenie na rzecz ZLECENIODAWCY wynosi 10 %
dochodzonej należności wraz z odsetkami i należnościami ubocznymi plus 23 % VAT, nie mniej niż
100 PLN plus 23% VAT.
5. Prowizja przysługuje ZLECENIOBIORCY z chwilą uregulowania przez dłużnika danego
zobowiązania w całości lub w części. ZLECENIODAWCA nie ponosi żadnych dodatkowych opłat
związanych ze zleceniem windykacji. W przypadku uiszczenia długu w części ZLECENIODAWCA
zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia ustalonego w pkt 4 liczonego od uiszczonej części
długu.
6. Prowizja płatna będzie na rachunek bankowy ZLECENIOBIORCY w terminie 14 dni od daty
otrzymania przez ZLECENIODAWCĘ faktury VAT.
7. Wycofanie przez ZLECENIODAWCĘ Zlecenia wymaga formy pisemnej. Wpłaty dokonane przez
dłużnika w ciągu jednego miesiąca od daty wycofania Zlecenia są traktowane jako wynik działania
ZLECENIOBIORCY.
8. ZLECENIODAWCA udzieli stałych pełnomocnictw ZLECENIOBIORCY (wskazanej przez niego
osobie) do reprezentowania ZLECENIODAWCY jako pełnomocnika w postępowaniu polubownym
oraz upoważni ZLECENIOBIORCĘ do odbioru należności od dłużników ZLECENIODAWCY.
9. W przypadku otrzymania od dłużnika jakichkolwiek wpłat, ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się
wyegzekwowane kwoty przekazać na wskazane przez ZLECENIODAWCĘ konto bankowe w
terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty ich otrzymania.
10.ZLECENIODAWCA jest zobowiązany do bieżącego informowania ZLECENIOBIORCY o
rozmowach, korespondencji i spłatach zadłużenia przez dłużnika. ZLECENIOBIORCA zobowiązuje

się do informowania ZLECENIODAWCY o przebiegu wykonywanego Zlecenia oraz przestrzegania
tajemnicy handlowej dotyczącej działalności gospodarczej ZLECENIODAWCY.
11.W czasie trwania obowiązywania Umowy ZLECENIODAWCA nie może bez zgody i wiedzy
ZLECENIOBIORCY dokonywać jakichkolwiek ustaleń z dłużnikiem odnośnie zapłaty długu.
12.Umowa może być wypowiedziana pisemnie przez każdą ze stron z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca.
13.Wszelkie zmiany postanowień Umowy winny następować w drodze aneksu w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
14.Strony zgodnie ustalają, że wszelkie spory powstałe na podstawie umowy będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby ZLECENIODAWCY.
15.W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
16.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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