UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU
Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu („Umowa”) została zawarta pomiędzy:
1)

FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Kraków-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000653925, o numerze NIP
6762519005, o numerze REGON 366127470, z kapitałem zakładowym w wysokości
100.000 PLN („Finiata”).

2)

(„Klient”);

zwane będą dalej łącznie „Stronami”, a każda z nich oddzielnie „Stroną”.
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM Strony uzgadniają co następuje:
1.

PRZEDMIOT / ZAWARCIE UMOWY

1.1.

Finiata zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług finansowych na
warunkach określonych w niniejszej Umowie, Regulaminie Świadczenia Usług przez
Finiata sp. z o.o., opublikowanym na stronie: www.finiata.pl („Regulamin Świadczenia
Usług”) oraz Tabeli Prowizji i Opłat opublikowanej na: www.finiata.pl w dniu zawarcia
niniejszej Umowy („Tabela Prowizji i Opłat”). Regulamin Świadczenia Usług oraz
Tabela Prowizji i Opłat stanowią integralną część niniejszej Umowy.

1.2.

Poprzez zawarcie niniejszej Umowy Klient przelewa na Finiata, a Finiata nabywa
wierzytelności handlowe przysługujące Klientowi w odniesieniu do danego dłużnika
(„Odbiorca Faktury”), potwierdzone fakturami VAT wymienionymi w wybranych przez
Klienta warunkach faktoringu („Warunki Faktoringu”) i zaakceptowane przez Finiata
(„Wierzytelności”).

1.3.

Klient może zawrzeć niniejszą Umowę z Finiata dopiero po ukończeniu procesu
rejestracji i weryfikacji zgodnie z Punktem 3 Regulaminu Świadczenia Usług oraz po
uprzednim przedłożeniu Finiata oferty zgodnie z dostarczonymi mu wcześniej
Warunkami Faktoringu. Ta oferta zostanie zaakceptowana a Umowa zostanie zawarta,
w sposób dorozumiany, zgodnie z Punktem 2.2 Regulaminu Świadczenia Usług,
poprzez przyznanie odpowiedniej kwoty wymienionej w Warunkach Faktoringu, która
została wcześniej wybrana przez Klienta („Zaliczka”).

1.4.

Finiata dokona zapłaty Zaliczki za nabywane Wierzytelności zgodnie z Punktem 2
poniżej.
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2.

WYPŁATA ZALICZKI

2.1.

Zaliczka zostanie wypłacona Klientowi przez Finiata jednorazowo, w terminie 1 dnia
roboczego od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Prowizja, obliczona zgodnie z Punktem
3.1 poniżej, jest należna w powyższym dniu wypłaty.

2.2.

Zaliczka będzie wypłacona przelewem na rachunek bankowy Klienta wskazany Finiata.

3.

PROWIZJA I ODSETKI

3.1.

Za usługi wskazane w punkcie 5 Regulaminu Świadczenia Usług Klient zapłaci Finiata
prowizję za faktoring w wysokości określonej procentowo, zgodnie z Tabelą Prowizji i
Opłat, za każde 30 dni okresu obsługi Wierzytelności aż do Dnia Spłaty.

3.2.

W przypadku, gdy Klient na podstawie decyzji Finiaty otrzyma przedłużenie okresu
obsługi Wierzytelności, zgodnie z Punktem 4.2 niniejszej Umowy oraz zgodnie z
punktem 2.3 Regulaminu Świadczenia Usług, Klient uiści na rzecz Finiata prowizję za
przedłużenie w wysokości określonej procentowo, zgodnie z Tabelą Prowizji i Opłat.

3.3.

W przypadku, gdy Klient nie spłaci Zaliczki w Dniu Spłaty, oraz nie otrzyma
przedłużenia okresu obsługi Wierzytelności, zgodnie z Punktem 4.2 Umowy lub nie
może już z niej skorzystać, Wierzytelność pozostanie w obsłudze, za co zostanie
naliczona prowizja za ponad terminową obsługę Wierzytelności w wysokości
określonej w Tabeli Prowizji i Opłat. Prowizja ta będzie płatna na koniec miesiąca w
którym została naliczona.

3.4.

Niezależnie od powyższego, Finiata jest uprawniona do naliczenia dodatkowych
odsetek od zaległych płatności za każdy dzień opóźnienia w spłacie liczony od daty
spłaty wskazanej w niniejszej Umowie, o ile Klient nie zdecydował się na przedłużenie
okresu obsługi Wierzytelności. Klient uiści naliczone odsetki w dniu spłaty Zaliczki.

3.5.

Przy obliczaniu prowizji brana jest pod uwagę kwota brutto faktury VAT potwierdzającej
istnienie Wierzytelności w dniu jej nabycia przez Finiata. Wskazane w Tabeli Prowizji i
Opłat i niniejszej Umowie stawki prowizji i opłat są kwotami netto. Finiata doliczy do
nich podatek VAT według obowiązującej w danym czasie stawki zgodnie z przepisami
prawa.

4.

SPŁATA ZALICZKI

4.1.

Zaliczka, razem z naliczonymi prowizjami oraz odsetkami, zostanie spłacona do dnia
spłaty wybranego przez Klienta w Warunkach Faktoringu (łącznie z tym dniem) („Dzień
Spłaty”), chyba że Strony zdecydują się na przedłużenie tego terminu.

4.2.

W zamian za uiszczenie dodatkowej prowizji za przedłużenie okresu obsługi
Wierzytelności zgodnie z Punktem 3.2 Umowy oraz pod warunkiem uzyskania zgody
Finiata na przedłużenie okresu obsługi Wierzytelności zgodnie z punktem 2.3
Regulaminu Świadczenia Usług, okres obsługi Wierzytelności może zostać
przedłużony na okres 30, 60 lub 90 dni.

4.3.

Zaliczka (wraz z prowizjami i odsetkami, o ile nie zostały zapłacone wcześniej) zostanie
spłacona na rachunek o numerze IBAN PL78 1140 2062 0000 4452 8400 1001: (a) za
pośrednictwem dostawcy usług płatniczych P24; (b) za pomocą przelewu bankowego;
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lub (c) za pomocą karty debetowej będącej kartą płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. - Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1876, ze zmianami).Klient
wyraża zgodę, by Zaliczka została spłacona przez osobę trzecią w sposób opisany w
poprzednim zdaniu, podpunkt c).
4.4.

Wszelkie płatności dokonywane na podstawie niniejszej Umowy będą wolne od
zaliczek na poczet podatku lub odliczeń na poczet obecnych lub przyszłych podatków,
ceł lub innych opłat.

4.5.

Jeśli Klient jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dokonania takiej
zaliczki lub odliczenia, w takim wypadku ustala się, iż Klient zapłaci Finiata taką
dodatkową kwotę, która umożliwi Finiata uzyskanie kwoty, która byłaby mu należna w
sytuacji, gdyby Klient nie był zobowiązany do takiego potrącenia lub odliczenia.

5.

REGRES

5.1.

Finiata nabywa Wierzytelności z pełnym prawem regresu wobec Klienta, a Klient
ponosi ryzyko straty powstałej w wyniku niedokonania przez dłużnika spłaty w terminie,
niezależnie od przyczyny braku spłaty.

5.2.

Finiata nie ponosi żadnego ryzyka braku zapłaty lub ryzyka kredytowego (ryzyko
nieuregulowania płatności) związanego z Wierzytelnościami. Finiata nie jest
zobowiązana do podejmowania jakichkolwiek działań lub wszczęcia postępowania w
celu ściągnięcia Wierzytelności oraz ochrony lub wyegzekwowania Wierzytelności.
Finiata nie jest zobowiązana do wykonywania jakichkolwiek zobowiązań Klienta z tytułu
Wierzytelności, w szczególności nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu
gwarancji jakości i rękojmi lub odpowiedzialności za wady.

5.3.

Przelew Wierzytelności dokonany na podstawie niniejszej Umowy pozostaje w mocy i
jest skuteczny niezależnie od jakichkolwiek zmian niniejszej Umowy powstałych po
dacie jej zawarcia (w tym przedłużenia okresu finansowania udzielonego na podstawie
tej Umowy, jej zrefinansowania itd.).

6.

OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA KLIENTA

W dniu zawarcia niniejszej Umowy Klient niniejszym oświadcza i zapewnia Finiata, że:
6.1.

[Klient jest osobą prawną działającą, utworzoną i istniejącą zgodnie z prawem polskim.
Osoby reprezentujące Klienta posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia i
umocowania do zawarcia i wykonania Umowy.]1

6.2.

Klient uzyskał wszelkie niezbędne zgody, w tym zgody odpowiednich organów Klienta,
wymagane do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy.

6.3.

Każda Wierzytelność jest ważna i zbywalna bez ograniczeń oraz wynika z umowy
(niezależnie od formy, w jakiej taka umowa została zawarta), która jest ważna i
wiążąca.

6.4.

Każda Wierzytelność jest wolna od jakichkolwiek zarzutów, powództw wzajemnych,
obciążeń, praw oraz/lub roszczeń osób trzecich.

1

Do dostosowania w zależności od formy prawnej Klienta.
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7.

PŁATNOŚCI

7.1.

W przypadku, gdy Zaliczka, prowizje oraz odsetki naliczone zgodnie z niniejszą
Umową, lub jakiekolwiek inne opłaty należne Finiata od Klienta z tytułu lub w związku
z niniejszą Umową (lub jakąkolwiek umową, która zastąpi tę Umowę) nie zostaną
uiszczone w terminie ich wymagalności, Finiata może, według własnego uznania,
podjąć dowolne działania, w sposób, który uzna za stosowny (w tym także, lecz nie
wyłącznie, może: (i) wydać instrukcje płatnicze Odbiorcy Faktury; (ii) prowadzić
egzekucję Wierzytelności zgodnie z obowiązującym prawem lub zgłosić ją w
postępowaniu upadłościowym; (iv) przenieść lub sprzedać Wierzytelność).

7.2.

Koszty egzekucji Wierzytelności zostaną poniesione przez Klienta. W przypadku, gdy
w wyniku egzekucji Wierzytelności Finiata otrzyma kwotę, która przekracza całkowitą
kwotę należności Finiata od Klienta z tytułu lub w związku z niniejszą Umową (lub
jakąkolwiek umową, która zastąpi tę Umowę), Finiata przekaże Klientowi pozostałą
kwotę nadwyżki.

7.3.

Finiata zobowiązuje się do dokonania przelewu zwrotnego Wierzytelności z chwilą
całkowitej spłaty Zaliczki (razem z naliczonymi prowizjami i odsetkami) oraz wszelkimi
należnościami Finiata od Klienta (w zakresie, w jakim Wierzytelność istnieje i nie
została zaliczona na poczet spłaty wierzytelności Finiata wynikających z niniejszej
Umowy). Klient niniejszym akceptuje przelew zwrotny Wierzytelności.

7.4.

Wszelkie koszty egzekucji należności wynikających z niniejszej Umowy zostaną
poniesione przez Klienta.

8.

ZAWIADOMIENIA

8.1.

Jakiekolwiek zawiadomienie w związku z niniejszą Umową będzie dokonywane (i) w
formie pisemnej listem poleconym lub pocztą kurierską, za potwierdzeniem odbioru, na
adresy wskazane poniżej; lub (ii) w formie pisemnej listem poleconym lub pocztą
kurierską, za potwierdzeniem odbioru, na adresy wskazane poniżej; lub (iii) w formie
pisemnej doręczonej osobiście; lub (iv) za pomocą poczty elektronicznej lub innych
środków elektronicznych (a w szczególności, poprzez zamieszczenie jej na bezpiecznej
stronie internetowej).

8.2.

Adresy:
(a)

Adres i adres e-mail Finiata dla wszelkich doręczeń wynikających lub
związanych z niniejszą Umową są następujące:
info@finiata.pl
lub każdy inny adres, o którym Finiata powiadomi drugą Stronę z
wyprzedzeniem co najmniej 10 (dziesięciu) dni.

(b)

Adres i adres e-mail Klienta dla wszelkich doręczeń wynikających lub
związanych z niniejszą Umową jest adresem e-mail dostarczonym Finiata przez
Klienta w trakcie procesu rejestracji zgodnie z Punktem 3 Regulaminu
Świadczenia Usług.
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lub każdy inny adres, o którym Klient powiadomi drugą Stronę z wyprzedzeniem
co najmniej 10 (dziesięciu) dni.
9.

PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

9.1.

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana.

9.2.

Strony uzgadniają, że wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku lub w związku z
niniejszą Umowa, w tym spory dotyczące jej istnienia, skuteczności, obowiązywania,
ważności, wygaśnięcia lub stosunków prawnych powstałych na mocy niniejszej
Umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby
Finiata.

10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Niniejsza Umowa została sporządzona w formie dokumentowej.
10.2. Opóźnienie ani zaniechanie wykonania jakiegokolwiek uprawnienia przez Finiata na
mocy niniejszej Umowy nie będzie wpływało negatywnie na istnienie takiego
uprawnienia ani nie będzie traktowane jako zrzeczenie się tego uprawnienia.
Jednorazowe bądź częściowe skorzystanie z danego uprawnienia w żadnym
przypadku nie wyłącza możliwości korzystania z tego uprawnienia w inny sposób lub
dalszego korzystania z tego uprawnienia ani nie wyłącza możliwości korzystania z
innego uprawnienia.
10.3. W razie uznania całkowitej lub częściowej nieważności poszczególnych postanowień
niniejszej Umowy, pozostałe jej postanowienia pozostają ważne, z zastrzeżeniem art.
58 § 3 Kodeksu cywilnego.
10.4. Finiata może przenieść całość lub część swoich praw lub zobowiązań wynikających z
niniejszej Umowy bez konieczności uzyskania zgody Klienta.
10.5. Klient nie może przenieść całości lub części swoich praw lub zobowiązań wynikających
z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Finiata.
10.6. Niniejsza Umowa została sporządzona w polskiej wersji językowej.
NINIEJSZA UMOWA została zawarta w dniu wskazanym na wstępie niniejszej Umowy.
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