
WNIOSEK O KREDYT KUPIECKI W FIRMIE PRODATA 

W imieniu firmy:  

Wnioskuję o kredyt kupiecki w firmie PRODATA sp. z o.o. 

w wysokości (zł):  

Proponowany termin 
płatności (dni): 

 

Pełna nazwa firmy:  

Adres firmy:  

Nr telefonu, adres e-mail:  

Adres korespondencyjny 
(wypełnić, jeśli inny niż adres 
siedziby): 

 

Rok rozpoczęcia działalności:  

Numer NIP:  

Nazwa banku i numer 
rachunku bankowego: 

 

Posiadane kredyty kupieckie u innych dostawców: 

Nazwa dostawcy: Warunki kredytowe: 

  

  
 

 

Osoba zarządzająca firmą 

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon kontaktowy 

   

Osoba odpowiedzialna za płatności 

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon kontaktowy 

   

Osoby upoważnione do osobistego odbioru towaru w siedzibie PRODATA sp. z o.o. 

1. 
2. 
3. 



 
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.  
 

RODO: 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia   
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) Prodata Sp. z o.o. 



informuje, iż:  
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prodata Sp. z o.o., z siedzibą ul. 

Dąbrowskiego 233, 60-406 Poznań.  
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją 

umowy cywilno-prawnej w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO.  
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w 

szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną 
administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub 
instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa.  

4. Dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego jeżeli będzie to wymagane 
w celu zrealizowania umowy.  

5. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania 
umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania 
dokumentacji, ustalony z odrębnymi przepisami.   

6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania  
przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w 
przepisach RODO.  

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy 
cywilno-prawnej. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe jej 
zawarcie.   

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 
lub profilowaniu.  

 
Zał.2.1 do procedury „Przyznawanie kredytu kupieckiego” 

 
Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Jeśli chcą Państwo otrzymać kredyt kupiecki prosimy o:  

1. wypełnienie i odesłanie „Wniosku o kredyt kupiecki”, który znajduje się powyżej wraz 
załącznikami wskazanymi w punkcie 2. Mail z wnioskiem musi zostać wysłany z adresu 
mailowego osoby uprawnionej do reprezentowania Państwa Firmy. 

2. załączenie dokumentów finansowych firmy: bilans i RZiS za ostatni rok, plus za ostatni kwartał 
bieżącego roku. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą będzie to zestawienie 
przychodów i kosztów za te okresy.  

3. dokładne zapoznanie się z warunkami kredytu (opisanymi na dole strony), ponieważ odesłanie 
tego maila jest równoznaczne z ich akceptacją. 

 
Przysłane dane zostaną poddane analizie, na podstawie której podjęta będzie decyzja kredytowa.  
Decyzję tę otrzymają Państwo w korespondencji zwrotnej bezpośrednio z Działu Finansów naszej firmy. 
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