Wniosek o kredyt kupiecki w firmie ProData sp. z o. o.
W imieniu firmy
wnioskuję o kredyt kupiecki w firmie ProData Sp. z o.o. w wysokości
Proponowany termin płatności

PLN

dni.

Oświadczam, że firma posiada kredyt kupiecki u następujących dostawców:
Nazwa Dostawcy

Wysokość limitu kredytowego

Termin płatności

Pełna nazwa firmy:
Pełny adres firmy:

Data rozpoczęcia działalności (rok, miesiąc, dzień):
Numer NIP:

Numer PESEL osoby prowadzącej działalność gospodarczą:
Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
Osoba zarządzająca firmą:
Osoba odpowiedzialna za
płatności:

Imi, nazwisko
adres e-mail

telefon kontaktowy

Imi, nazwisko
adres e-mail

Osoby upoważnione do odbioru towaru w imieniu firmy:

telefon kontaktowy

Imi, nazwisko

nr dow. osobistego

Imi, nazwisko

nr dow. osobistego

Imi, nazwisko

nr dow. osobistego

Prosimy o załączenie do niniejszego wniosku kompletu dokumentów rejestracyjnych firmy
oraz dokumentów finansowych za ostatni rok rozrachunkowy.
Potwierdzam prawdziwość przedstawionych informacji

(data i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji firmy):

Warunki kredytu kupieckiego w firmie ProData sp. z o.o.
I.
1.Firma ProData sp. z o. o udziela Klientowi kredytu na warunkach wyrażonych w decyzji kredytowej
wydanej na podstawie wypełnionego wniosku o kredyt kupiecki.
2.Przekroczenie salda takiego kredytu kupieckiego jest możliwe wyłącznie po złożeniu dodatkowego
zabezpieczenia w uzgodnionej formie.
3.Za nieterminowe regulowanie należności z tytułu faktur wystawionych z odroczonym terminem
płatności, Klient upoważnia ProData do wystawienia noty odsetkowej odsetki ustawowe – i
zobowiązuje się należne odsetki uiścić.
II
1.Klient upoważnia osoby wymienione we wniosku kredytowym do zamawiania oraz odbioru towarów
w swoim imieniu i zobowiązuje się do zapłaty za zamówiony przez nich towar.
III
1.Do dnia zapłaty pełnej ceny za nabyty towar, pozostaje on własnością ProData.
2.W przypadku przekroczenia określonych na fakturze sprzedaży terminów płatności o 30 dni ,
ProData ma prawo odebrać towar. Roszczenie to nie uwłacza roszczeniu o odsetki z tytułu
nieterminowej zapłaty.
3.Prawo ProData jest skuteczne także względem osób, którym Klient zbył towar. Na Kliencie
spoczywa obowiązek informowania swoich klientów o zastrzeżeniu własności towaru.
IV
1.Klient zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia ProData o wszelkich zmianach
dotyczących danych firmy, w tym o fakcie odwołania upoważnienia określonej osoby, pod rygorem
odpowiedzialności za szkodę, powstałą w wyniku zaniechania takiego powiadomienia, w
szczególności Klient zobowiązuje się dokonać zapłaty za wydany towar.
V
1.ProData ma prawo cofnięcia lub zmiany ze skutkiem natychmiastowym decyzji kredytowej w
szczególności w przypadku nie wywiązywania się Klienta ze zobowiązań płatniczych w stosunku do
Prodata.
VI
1.W sprawach nieuregulowanych w warunkach kredytu zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustaw szczególnych.
2.Ewentualne spory wynikłe przy realizacji umów kupna – sprzedaży Strony będą się starały
rozwiązać na drodze polubownej.
3.W przypadku braku porozumienia między Stronami, spory rozstrzygał będzie właściwy sąd
powszechny w Poznaniu.
Akceptuję warunki kredytu kupieckiego
……………………………………………………………………………
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Firmy

