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UMOWA O REALIZACJĘ USŁUGI FAKTORINGU ZAKUPOWEGO 

ZE WSTĄPIENIEM W PRAWA ZASPOKOJONEGO WIERZYCIELA 

nr […………] 

 

zawarta w dniu __ w Gdyni pomiędzy: 

 

Billecta Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 23/10, 81-372 Gdynia, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod 

nr 0000708198, NIP: 6793160930, REGON: 368932490, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 złotych, zwaną dalej jako „Billecta”, 

reprezentowaną przez: 

1) __ – __; 

 

a, 

 

[DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPDODARCZĄ] 

__ - przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą __ z głównym miejscem wykonywania 

działalności gospodarczej w __ przy ul. __, kod __, NIP: __, REGON: __, PESEL: __, seria i numer dowodu osobistego: __, zamieszkałym w __ przy 

ul. __, kod __, zwanym dalej jako „Klient”, 

 

[DLA SPÓŁEK Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ] 

__ z siedzibą w __ przy ul. __, kod __, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy __, 

__ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: __, NIP: __, REGON: __, o kapitale zakładowym w wysokości __ złotych, 

zwaną dalej jako „Klient”, reprezentowaną przez: 

1) __ - __; 

 

[DLA SPÓŁEK AKCYJNYCH] 

__ z siedzibą w __ przy ul. __, kod __, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy __, 

__ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: __, NIP: __, REGON: __, o kapitale zakładowym w wysokości __ złotych 

(wpłaconym w całości / wpłaconym w wysokości __), zwaną dalej jako „Klient”, reprezentowaną przez: 

1) __ - __; 

 

 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków Stron w związku ze świadczeniem przez Billecta na rzecz Klienta 

odpłatnej usługi faktoringu zakupowego (odwróconego), polegającego na odroczeniu terminu płatności przez Klienta ceny dostarczonych przez 

Wierzyciela towarów lub usług w wykonaniu Umowy podstawowej, poprzez dokonanie przez Billecta, za zgodą Klienta, zapłaty Wierzycielowi ceny 

dostarczonych towarów lub usług. 

 

§ 2 

Definicje 

 

Użyte w Umowie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im poniżej: 

1) Harmonogram spłaty – oznacza zestawienie zawierające informacje dotyczące ratalnych spłat Należności. Harmonogram spłaty znajduje 

się w Zleceniu;   

2) Należność – oznacza łącznie Wierzytelność oraz Wynagrodzenie; 

3) Przypadek naruszenia – oznacza zdarzenie mające negatywny wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy przez Billecta lub przez Klienta, 

wskazane w § 9 ust. 1 Umowy; 

4) Serwis – ma znaczenie nadane zgodnie z § 2 pkt 14 Regulaminu świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Billecta Poland sp. z o.o.; 

5) Strony – oznacza łącznie Klienta oraz Billecta;  
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6) Tabela opłat i prowizji – oznacza wykaz opłat i prowizji należnych Billecta od Klienta z tytułu wykonania Usługi stanowiący załącznik nr 2 do 

Umowy; 

7) Umowa – oznacza niniejszą Umowę o realizację usługi faktoringu zakupowego, skutkującą wstąpieniem w prawa zaspokojonego 

Wierzyciela; 

8) Umowa podstawowa – oznacza zawartą pomiędzy Klientem a Wierzycielem umowę, na podstawie której Wierzyciel dokonał na rzecz 

Klienta dostawy towarów lub usług i w wykonaniu której to umowy, po stronie Wierzyciela powstała w stosunku do Klienta Wierzytelność; 

9) Usługa faktoringu zakupowego lub Usługa – oznacza świadczoną przez Billecta na rzecz Klienta usługę odroczenia terminu płatności przez 

Klienta ceny dostarczonych przez Wierzyciela towarów lub usług w wykonaniu Umowy podstawowej poprzez dokonanie przez Billecta za 

zgodą Klienta zapłaty Wierzycielowi ceny tych dostarczonych towarów lub usług. Termin płatności jest odroczony o ustalony pomiędzy 

Stronami okres i jest wskazany w Harmonogramie spłaty; 

10) Wierzyciel – oznacza podmiot, który na podstawie zawartej z Klientem Umowy podstawowej dokonał na rzecz Klienta dostawy towarów 

lub usług i w wykonaniu której to umowy, po jego stronie powstała w stosunku do Klienta Wierzytelność; 

11) Wierzytelność – oznacza przysługującą Wierzycielowi w stosunku do Klienta wierzytelność pieniężną o zapłatę ceny z tytułu dokonanej 

przez Wierzyciela na rzecz Klienta dostawy towarów lub usług, w wykonaniu Umowy podstawowej;  

12) Wynagrodzenie – oznacza wynagrodzenie należne Billecta od Klienta z tytułu realizacji Usługi faktoringu zakupowego, dokonanej na 

podstawie Umowy oraz Zlecenia. Wynagrodzenie jest wskazane w Zleceniu; 

13) Zlecenie – oznacza formularz zlecenia realizacji przez Billecta na rzecz Klienta Usługi faktoringu zakupowego stanowiący załącznik nr 1 do 

Umowy. 

 

§ 3 

Postanowienia ogólne 

 

1. Na podstawie Umowy oraz zgodnie ze Zleceniem udzielonym Billecta przez Klienta: 

1) Billecta zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta Usługi faktoringu zakupowego w rozumieniu § 2 pkt 8 Umowy, t. j. do odroczenia 

terminu płatności przez Klienta ceny dostarczonych przez Wierzyciela towarów lub usług w wykonaniu Umowy podstawowej, poprzez 

dokonanie przez Billecta, za zgodą Klienta, zapłaty Wierzycielowi ceny tych dostarczonych towarów lub usług; 

2) Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Billecta Wynagrodzenia w wysokości, terminie oraz na zasadach określonych w Zleceniu.  

2. W związku z wykonaniem przez Billecta Usługi faktoringu zakupowego, Billecta, na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025), tzn. na podstawie zgody Klienta, z chwilą zapłaty Wierzycielowi ceny za dostarczone 

towary lub usługi na podstawie Umowy podstawowej, wstąpi w prawa zaspokojonego Wierzyciela oraz przejmie Wierzytelność przysługującą 

Wierzycielowi w stosunku do Klienta.  

3. Billecta wstąpi w prawa zaspokojonego Wierzyciela oraz przejmie Wierzytelność przysługującą Wierzycielowi w stosunku do Klienta po 

łącznym spełnieniu następujących warunków: 

1) zawarciu pomiędzy Stronami niniejszej Umowy - przy czym Klient złoży oświadczenie o zawarciu Umowy w formie dokumentowej za 

pośrednictwem funkcjonalności Serwisu; 

2) udzieleniu Billecta przez Klienta Zlecenia stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy - przy czym Klient udzieli Zlecenia w formie 

dokumentowej za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu; 

3) wyrażeniu przez Billecta działającego w imieniu Klienta jako pełnomocnik zgody na wstąpienie w prawa zaspokojonego Wierzyciela – w 

formie pisemnej; 

4) dostarczenia Billecta dokumentów wskazanych w § 4 ust. 4 i 5 Umowy.  

5) zapłaty na rzecz Wierzyciela kwoty stanowiącej równowartość Wierzytelności przysługującej Wierzycielowi w stosunku do Klienta z 

tytułu dokonania na rzecz Klienta dostawy towarów lub usług w wykonaniu Umowy podstawowej.  

 

§ 4 

Zlecenie świadczenia Usługi faktoringu zakupowego 

 

1. Klient zleca Billecta świadczenie Usługi faktoringu zakupowego poprzez udzielenie Billecta Zlecenia oraz dostarczenie Billecta przez Klienta 

dokumentów lub informacji wskazanych w § 4 ust. 4 i 5 Umowy. 

2. Zlecenie zawiera: 

1) dane identyfikacyjne dotyczące Wierzytelności; 

2) dane identyfikacyjne dotyczące Wierzyciela; 
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3) wysokość płaconej przez Billecta na rzecz Wierzyciela ceny za dostarczone towary lub usługi oraz numer rachunku Wierzyciela 

wskazany na fakturze (VAT) (dokumencie księgowym), o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 Umowy, właściwy do uiszczenia ceny za 

dostarczone towary lub usługi; 

4) dane dotyczące okresu, o jaki zostanie odroczona spłata Wierzytelności; 

5) dane dotyczące Wynagrodzenia należnego Billecta; 

6) Harmonogram spłaty; 

7) dane rachunku bankowego Billecta do spłat Należności; 

8) oświadczenia Klienta w przedmiocie: 

a) zlecenia Billecta świadczenia Usług; 

b) akceptacji Wierzytelności i dokumentującej Wierzytelność fakturę VAT (dokumentu księgowego); 

c) udzielenia Billecta pełnomocnictwa szczególnego umocowującego Billecta do wyrażenia przez Billecta w imieniu Klienta zgody na 

wstąpienie w prawa zaspokojonego Wierzyciela w wypełnieniu wymogu określonego w art. 518 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025); 

9) datę, miejsce oraz podpis Klienta.  

3. Od kwoty Wierzytelności oraz okresu, o jaki zostanie odroczona spłata Wierzytelności, uzależniona jest wysokość Wynagrodzenia należnego 

Billecta, jak również ilość, terminy oraz wysokość płatności poszczególnych rat wskazanych w Harmonogramie spłaty. Dostępne okresy 

odroczenia terminu płatności przez Klienta ceny dostarczonych przez Wierzyciela towarów lub usług w wykonaniu Umowy podstawowej 

wynoszą od 1 do 6 miesięcy, przy czym konkretny termin odroczenia wskazany jest w Zleceniu. 

4. Ponadto Klient dostarczy Crestep za pośrednictwem Serwisu kopie (scany): 

1) Umowy podstawowej, z której wynikać będzie zobowiązanie Wierzyciela do dokonania na rzecz Klienta dostawy towarów lub usług 

oraz zobowiązanie Klienta do zapłaty na rzecz Wierzyciela ceny za dostarczone towary lub usługi; 

2) faktury (VAT) (dokumentu księgowego) wystawionej przez Wierzyciela na rzecz Klienta, będącej dowodem dokonania przez Wierzyciela 

dostawy towarów lub usług w wykonaniu Umowy podstawowej oraz istnienia Wierzytelności. 

5. W przypadku, jeżeli przekazane przez Klienta dokumenty wskazane w § 4 ust. 5 Umowy okażą się niekompletne lub niepełne, jak również 

w przypadku, jeżeli przekazane dokumenty nie będą zawierały wszystkich niezbędnych informacji koniecznych Billecta do świadczenia 

Usługi, Billecta może powstrzymać się z rozpoczęciem świadczenia Usługi do czasu uzupełnienia dokumentacji, przekazania niezbędnych 

informacji lub przekazania oryginałów dokumentów wskazanych w § 4 ust. 4 Umowy. 

 

§ 5 

Oświadczenia i zobowiązania Klienta 

 

1. Klient oświadcza, że: 

1) jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą i działalności tej nie zawiesił (w przypadku osób fizycznych będących 

przedsiębiorcami);  

2) nie jest zagrożony niewypłacalnością; 

3) w stosunku do Klienta nie toczy się postępowanie likwidacyjne, Klient nie złożył wniosku o wszczęcie postępowania likwidacyjnego, a 

ponadto, że według najlepszej wiedzy Klienta nie został w stosunku do Klienta złożony wniosek o wszczęcie postępowania likwidacyjnego 

przez osoby trzecie, ani nie istnieją okoliczności uzasadniające złożenie takiego wniosku;  

4) w stosunku do Klienta nie toczy się postępowanie egzekucyjne, upadłościowe, naprawcze, restrukturyzacyjne lub inne postępowanie o 

podobnym charakterze, Klient nie złożył wniosku o wszczęcie żadnego z tych postępowań, a ponadto, że według najlepszej wiedzy 

Klienta nie został w stosunku do Klienta złożony wniosek o wszczęcie żadnego z tych postępowań przez osoby trzecie, ani nie istnieją 

okoliczności uzasadniające złożenie takiego wniosku;  

5) osoby działające w imieniu Klienta zostały ważnie i skutecznie ustanowione (umocowane), do dnia zawarcia Umowy nie zostały 

odwołane, w związku z czym mogą działać w imieniu Klienta przy zawarciu niniejszej Umowy;  

6) rachunek bankowy Klienta nie jest przedmiotem jakiegokolwiek zajęcia egzekucyjnego, określonego w przepisach kodeksu 

postępowania cywilnego lub przepisach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

7) zgodnie z najlepszą wiedzą Klienta w stosunku do Wierzyciela nie istnieją żadne z okoliczności wskazane w § 5 ust. 1 pkt 2, 3 oraz 4 

Umowy. 

2. Ponadto Klient oświadcza, że: 

1) Wierzytelność uznaje w całości i że Wierzytelność przysługuje Wierzycielowi w stosunku do Klienta z tytułu wykonania przedmiotu 

Umowy podstawowej;  

2) Wierzytelność istnieje, pozostaje nieprzedawniona, nie została spłacona w części wskazanej przez Klienta w Zleceniu, a jej saldo oraz 

termin płatności zostały prawidłowo wskazane w fakturze VAT (dokumencie księgowym) oraz w Zleceniu; 
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3) brak jest jakichkolwiek ograniczeń prawnych, w tym kontraktowych, administracyjnych lub wynikających z wewnętrznych unormowań 

korporacyjnych zarówno po stronie Klienta, jak i Wierzyciela, mogących wpływać na skuteczne wstąpienie przez Billecta w prawa 

zaspokojonego Wierzyciela; 

4) Klientowi nie przysługują żadne roszczenia i zarzuty, w szczególności roszczenia reklamacyjne lub zarzut potrącenia, które mogłyby 

rzutować na istnienie, zasadność lub wysokość Wierzytelności; 

5) według posiadanej przez Klienta wiedzy, Wierzytelność nie stanowi przedmiotu rozporządzenia czy obciążenia dokonanego przez 

Wierzyciela na rzecz innego podmiotu, nie jest ona przedmiotem zajęcia egzekucyjnego i w stosunku do niej lub w bezpośrednim związku 

z nią nie toczy się żadne postępowanie, w tym postępowanie przed sądem (również arbitrażowym) i Klient nie otrzymał dotąd żadnej 

informacji, mogącej świadczyć o wystąpieniu takich okoliczności lub możliwości ich wystąpienia w przyszłości; 

6) Klientowi nie są znane żadne okoliczności faktyczne, które mogłyby w jakikolwiek stopniu uniemożliwić lub utrudnić wstąpienie przez 

Billecta w prawa zaspokojonego Wierzyciela; 

3. Od chwili zawarcia niniejszej Umowy, Klient, bez uprzedniej zgody Billecta, zobowiązuje się do niedokonywania jakichkolwiek czynności 

prawnych lub faktycznych, które w sposób bezpośredni lub pośredni uniemożliwiłyby lub utrudniłyby Billecta otrzymanie od Klienta 

Wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usługi. W szczególności Klient nie może dokonywać następujących czynności faktycznych lub prawnych 

w stosunku do Wierzytelności: 

1) dokonywać z Wierzycielem ustaleń lub zawierać umów lub porozumień mających za przedmiot rozłożenie na raty płatności 

Wierzytelności lub odroczenie (zmianę) terminu płatności Wierzytelności;      

2) składać oświadczeń (również jednostronnych), dokonywać z Wierzycielem ustaleń lub zawierać umów lub porozumień mających na celu 

częściowe lub całkowite wygaśnięcie Wierzytelności, w szczególności poprzez jednostronne lub dwustronne potrącenia Wierzytelności 

z wierzytelnością Klienta wobec Wierzyciela lub udzielenia Wierzycielowi przez Klienta korzyści w zamian za wygaśniecie Wierzytelności 

lub obniżenie wysokości Wierzytelności. 

 

§ 6 

Wykonanie Usługi przez Billecta 

 

1. W przypadku otrzymania przez Billecta wszelkich dokumentów i informacji wskazanych w § 3 ust. 3 pkt 1 – 2 oraz § 4 ust. 4 i 5 Umowy oraz 

pod warunkiem braku zajścia jakiegokolwiek Przypadku naruszenia, Billecta: 

1) działając w imieniu Klienta, jako jego pełnomocnik, wyrazi zgodę na wstąpienie przez Billecta w prawa zaspokojonego Wierzyciela na 

zasadzie określonej w art. 518 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025); 

2) dokona na rzecz Wierzyciela płatności ceny za dostarczone przez Wierzyciela na rzecz Klienta towary lub usługi w wykonaniu Umowy 

podstawowej.  

2. Billecta dokona na rzecz Wierzyciela płatności w formie przelewu bankowego najpóźniej w dniu terminu płatności. W tytule przelewu 

Billecta wskaże dane identyfikacyjne Klienta oraz faktury VAT (dokumentu księgowego), którego dotyczy płatność. 

3. Po wykonaniu Usługi Billecta niezwłocznie prześle Klientowi drogą elektroniczną potwierdzenie wykonania przelewu bankowego 

wygenerowane z serwisu transakcyjnego banku prowadzącego rachunek bankowy Billecta, będące dowodem wykonanej przez Billecta 

Usługi.  

 

§ 7 

Wynagrodzenie 

 

1. Z tytułu wykonania Usługi Billecta będzie należne Wynagrodzenie. Wynagrodzenie ma charakter prowizyjny i uzależnione jest od okresu 

odroczenia spłaty Wierzytelności i kwoty Wierzytelności.  Okres odroczenia spłaty Wierzytelności, o którym mowa w §4 ust. 2 pkt 4 Umowy 

oraz stawka Wynagrodzenia należnego Billecta podlega ustaleniu w toku rozpatrywania przez Billecta aplikacji o finansowanie, złożonej 

przez Klienta drogą elektroniczną.   

2. Konkretna wysokość Wynagrodzenia, ustalona zgodnie z wybranym przez Klienta i zaakceptowanym przez Billecta okresem odroczenia 

spłaty Wierzytelności, wskazana jest w Zleceniu.  

3. Z tytułu należnego Wynagrodzenia Billecta wystawi i prześle Klientowi fakturę w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym Billecta wykonał Usługę. Faktura będzie zawierała identyfikację wykonanej Usługi, numer rachunku bankowego Billecta, na który 

należy dokonać zapłaty Wynagrodzenia, jak również termin płatności Wynagrodzenia przypadający na 15 dzień tego miesiąca, zgodnie z 

Harmonogramem spłaty.  

4. Wynagrodzenie zostanie powiększone o należy podatek VAT z dnia wystawienia faktury VAT przez Billecta.   

5. Wysokość Wynagrodzenia nie podlega zmianie w związku z przedterminową spłaty Należności przez Klienta. 
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§ 8 

Spłata Należności przez Klienta 

 

1. Klient będzie dokonywać spłat Należności (to jest sumy Wierzytelności, Wynagrodzenia oraz Odsetek kapitałowych) w równych, 

comiesięcznych ratach, w wysokości oraz w terminach wskazanych w Harmonogramie spłaty, przy czym: 

1) Wynagrodzenie wskazane w Zleceniu, należne na podstawie faktury VAT, o której mowa w § 7 ust. 3 Umowy, będzie płatne w pierwszej 

kolejności – w pierwszej racie - zgodnie z Harmonogramem spłaty;  

2) kwoty Wierzytelności oraz Odsetek kapitałowych będą płatne w dalszej kolejności – odpowiednio w pierwszej i kolejnych ratach – 

zgodnie z Harmonogramem spłaty.  

2. Spłaty Należności będą dokonywane na rachunek bankowy Billecta wskazany w Zleceniu oraz na fakturze VAT obejmującej Wynagrodzenie, 

przy czym chwilą spłaty danej raty Należności jest chwila uznania rachunku bankowego Billecta. Klientowi przysługuje uprawnienie do 

przedterminowej spłaty Należności i do dokonywania płatności w częstotliwości lub kwotach wyższych niż wynikające z umówionego 

Harmonogramu spłaty, z zastrzeżeniem określonym w §7 ust. 5 Umowy. 

3. Wszelkie dokonywane przez Klienta spłaty będą zaliczane przez Billecta w następującej kolejności: 

1) maksymalne odsetki za opóźnienie liczone od wymagalnej w danej racie kwoty Należności;   

2) umowne odsetki kapitałowe liczone od Wynagrodzenia; 

3) wymagalna kwota Wynagrodzenia przypadająca do spłaty w danej racie;   

4) wymagalna kwota Wierzytelności przypadająca do spłaty w danej racie;  

5) niewymagalna kwota Wynagrodzenia przypadająca do spłaty w kolejnej racie;   

6) niewymagalna kwota Wierzytelności przypadająca do spłaty w kolejnej racie. 

 

§ 9 

Naruszenie Umowy przez Klienta 

 

1. Każda ze wskazanych poniżej sytuacji będzie traktowana jako Przypadek naruszenia: 

1) przypadek, w którym którekolwiek z oświadczeń Klienta zawarte w § 5 ust. 1 lub ust. 2 Umowy okaże się nieprawdziwe; 

2) podjęcie lub próba podjęcia przez Klienta czynności wskazanych w § 5 ust. 3 Umowy; 

3) zajście któregokolwiek ze zdarzeń wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 6 Umowy;   

4) zaprzestanie prowadzenia przez Klienta działalności gospodarczej; 

5) brak terminowej płatności jakiejkolwiek Należności określonej w Harmonogramie spłaty; 

6) przypadek, w którym Umowa podstawowa jest nieważna lub bezskuteczna w części lub w całości; 

7) przypadek, w którym w uzasadnionej ocenie Billecta nastąpi zajęcie lub obciążenie istotnej co do wartości części majątku Klienta, w tym 

w postępowaniu zabezpieczającym lub postępowaniu egzekucyjnym. 

2. W sytuacji zaistnienia Przypadku naruszenia Billecta jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, a w 

przypadku, gdy Billecta wykonał już Usługę i wszedł w prawa zaspokojonego Wierzyciela, Billecta będzie ponadto uprawniony do żądania od 

Klienta natychmiastowego zaspokojenia przysługującej Billecta Należności.  

3. W przypadku uchybienia przez Klienta terminowi spłaty Należności (którejkolwiek raty Należności), jak również w przypadku wypowiedzenia 

przez Billecta Umowy ze skutkiem natychmiastowym na podstawie § 9 ust. 2 Umowy, Billecta jest uprawniony do naliczenia i obciążenia 

Klienta kwotą maksymalnych odsetek umownych za opóźnienie, w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie, stosownie 

do przepisów art. 481 § 1 i § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025). 

4. W przypadku uchybienia przez Klienta terminowi spłaty Należności (którejkolwiek raty Należności), Billecta jest ponadto uprawniony do:  

1) zainicjowania monitoringu opóźnionej płatności i podejmowania działań wierzycielskich, ukierunkowanych na polubowne uregulowanie 

Należności;   

2) zainicjowania wewnętrznego postępowania windykacyjnego (w przypadku braku efektywności podjętych działań polubownych, o 

których mowa w pkt 1); 

3) skierowania sprawy na drogę zewnętrznego postępowania windykacyjnego, z udziałem firmy windykacyjnej, kancelarii prawnej lub 

wywiadowni gospodarczej (w przypadku dalszego braku efektywności postępowania, o którym mowa w pkt 2); 

4) skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, postępowania o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności oraz 

postępowania egzekucyjnego, których kosztami, na mocy orzeczenia sądu i postanowienia komornika sądowego, może zostać obciążony 

Klient; 
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5) dochodzenia od Klienta rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 684).  

5. W toku prowadzenia postępowań, o których mowa w § 9 ust. 4 Umowy, Billecta jest uprawniony do:  

1) wysyłki do Klienta monitów, upomnień lub wezwań do zapłaty, co może być realizowane również w formie dokumentowej lub 

elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta, wskazany w Umowie lub w procesie rejestracji Klienta w Serwisie;  

2) naliczenia i obciążenia Klienta opłatami za podjęte czynności windykacyjne i restrukturyzacyjne, przewidziane postanowieniami 

obowiązującej Tabeli opłat i prowizji; 

3) przekazania biurom informacji gospodarczej współpracującym z Billecta informacji gospodarczych o wymagalnym zobowiązaniu Klienta 

na warunkach i w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie 

danych gospodarczych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 681). 

6. Niezależnie od czynności wskazanych w § 9 ust. 5 Umowy, Billecta jest uprawniony do zainicjowania działań zmierzających do sprzedaży 

Należności, w szczególności poprzez zamieszczenie na ogólnopolskich giełdach wierzytelności ogłoszenia o zamiarze sprzedaży Należności.  

7. Na wniosek Klienta Billecta może udzielić Klientowi odpłatnej karencji w uregulowaniu Należności, której długość jednorazowo nie może 

przekroczyć miesiąca kalendarzowego. Wysokość prowizji, od której wniesienia uzależnione jest udzielenie karencji w spłacie Należności, 

określa Billecta i jest ona w szczególności zależna od wysokości kwoty Wierzytelności.  

8. Billecta zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dochodzenia zaległości i niedopłat w wysokości nieprzekraczającej kosztów ich dochodzenia. 

9. W przypadku zaistnienia Przypadku naruszenia oraz w zależności od etapu dochodzenia spłaty Należności przez Billecta, wszelkie 

dokonywane przez Klienta spłaty Należności będą zaliczane przez Billecta w następującej kolejności przed ich zaliczeniem na należności 

wskazane w § 8 ust. 2 Umowy:    

1) koszty egzekucyjne i koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym; 

2) koszty postępowania o nadanie prawomocnemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności; 

3) zasądzone koszty procesu, w tym kwota rekompensaty, o której mowa w § 9 ust. 4 pkt 5 Umowy.  

4) obciążające Klienta opłaty i prowizje, naliczone zgodnie z obowiązującą Tabelą opłat i prowizji, począwszy od najstarszych. 

 

§ 10 

Odpowiedzialność Billecta 

 

1. Billecta ponosi względem Klienta odpowiedzialność za szkodę w majątku Klienta z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy powstałą z winy umyślnej Billecta. W tym samym zakresie Billecta odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za 

działania i zaniechania osób, z których pomocą Billecta wykonuje Umowę. 

2. W związku z wykonaniem Usługi i wstąpieniem przez Billecta w prawa zaspokojonego Wierzyciela w drodze nabycia Wierzytelności, z uwagi 

na naturę nabytej przez Billecta Wierzytelności (wierzytelności pieniężnej wynikającej z Umowy podstawowej), Billecta w żadnym przypadku 

nie będzie odpowiedzialny względem Klienta za zobowiązania Wierzyciela wynikające z Umowy podstawowej, w tym wynikające z instytucji 

rękojmi za wady prawne lub fizyczne, udzielonych gwarancji, zapewnień lub oświadczeń Wierzyciela złożonych Klientowi co do właściwości 

towaru lub usługi określonej w Umowie podstawowej.  

3. Gdyby okazało się, że po terminie wykonania Usługi przez Billecta, a przed terminem spłaty całej kwoty Należności zgodnie z 

Harmonogramem spłaty, towar lub usługa określona w Umowie podstawowej zawiera wady lub nie posiada właściwości, o których istnieniu 

Wierzyciel zapewniał Klienta, w takim przypadku Klient będzie podejmował wszelkie prawem przewidziane działania jedynie w stosunku do 

Wierzyciela i w tym zakresie zrzeka się w stosunku do Billecta wszelkich roszczeń, jakie w tym przypadku mogą powstać po stronie Klienta, 

w szczególności zaś roszczeń o obniżenie lub zwrot zapłaconej ceny za nabyte towary lub usługi.  

4. Ponadto, gdyby okazało się, że po terminie wykonania Usługi przez Billecta, a przed terminem spłaty całej kwoty Należności, Klient lub 

Wierzyciel skutecznie odstąpił od Umowy podstawowej, w takim przypadku Klient niezwłocznie podejmie względem Wierzyciela wszelkie 

prawem przewidziane czynności konieczne do odzyskania zapłaconej ceny za nabyte towary lub usługi, co nie zwalnia Klienta z obowiązku 

spłaty Należności na rzecz Billecta. W takim przypadku Klient w szczególności podejmie z Wierzycielem negocjacje co do zwrotu 

równowartości zapłaconej przez Billecta ceny towarów lub usług, a w przypadku bezskuteczności negocjacji wystąpi przeciwko 

Wierzycielowi na drogę postępowania przed sądem powszechnym lub arbitrażowym oraz zawiadomi o tej okoliczności Billecta, który będzie 

mógł wstąpić do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego. 

 

§ 11  

Postanowienia właściwe dla Wierzytelności stwierdzonej fakturą pro forma wystawioną przez Wierzyciela na rzecz Klienta 

 



                                                                     Wzór generalny umowy faktoringu zakupowego 
 

 

Strona 7 z 11 

 

1. Postanowienia § 4 - § 10 Umowy stosuje odpowiednio do Wierzytelności, których powstanie jest lub będzie stwierdzone wystawioną przez 

Wierzyciela na rzecz Klienta fakturą pro forma dotyczącą Umowy podstawowej, która jest lub będzie zawarta przez Klienta oraz Wierzyciela i 

z tytuły której to wystawionej faktury pro forma Billecta dokona na rzecz Wierzyciela zapłaty ceny za towary lub usługi stwierdzone tą fakturą 

pro forma.  

2. W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, wszelkie skutki prawne wynikające z zawartej pomiędzy Billecta a Klientem Umowy oraz 

dokonanej przez Billecta na rzecz Wierzyciela zapłaty ceny za towary lub usługi stwierdzone fakturą pro forma, w szczególności skutek 

określony w § 3 ust. 2 Umowy, t. j. wstąpienie przez Billecta w prawa zaspokojonego Wierzyciela oraz przejęcie przez Billecta przysługującej 

Wierzycielowi Wierzytelności w stosunku do Klienta, są ważne i skuteczne w odniesieniu do: 

1) Umowy – od dnia zawarcia Umowy; 

2) Wierzytelności – od dnia zapłaty przez Billecta na rzecz Wierzyciela zapłaty ceny za towary lub usługi stwierdzone tą fakturą pro forma. 

3. Strony ponadto zgodnie potwierdzają, że prawem właściwym dla: 

1) Wierzytelności – jest prawo właściwe dla Umowy podstawowej ustalone zgodnie z art. 3 lub art. 4 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I);  

2) wstąpienia przez Billecta w prawa zaspokojonego Wierzyciela oraz przejęcia przez Billecta przysługującej Wierzycielowi w stosunku do 

Klienta Wierzytelności – jest prawo właściwe dla siedziby Billecta zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I). 

  

§ 12 

Postanowienia końcowe 

 

1. Klient nie może dokonać przelewu lub innego formalnego przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 

na osobę trzecią, bez uprzedniej pisemnej zgody Billecta wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Strony zobowiązują się do wykonywania Umowy z zachowaniem należytej staranności i dobrych obyczajów, a także zasad lojalności i dobrej 

współpracy.  

3. Pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, Klient zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących w jakimkolwiek 

stopniu zniechęcić potencjalnych klientów lub kontrahentów do współpracy z Billecta lub do skorzystania z produktów i usług Billecta, a także 

od jakichkolwiek innych form ich publicznego dyskredytowania lub deprecjonowania oferty Billecta. 

4. Niniejsza Umowa została sporządzona w formie dokumentowej, za pośrednictwem strony internetowej Billecta pod adresem 

http://www.Billecta.pl/ i przy użyciu środków zdalnej komunikacji elektronicznej, przy czym Billecta może uzależnić dojście Umowy do skutku 

od zachowania formy pisemnej Umowy i od przesłania kompletu pisemnej dokumentacji Umowy na adres siedziby Billecta.  

5. Wszelkie oświadczenia woli związane z niniejszą Umową, w tym zmiany, uzupełnienia, wypowiedzenie, odstąpienie lub rozwiązanie Umowy 

przez strony Umowy powinny zostać dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej, lub elektronicznej. 

6. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Billecta Poland sp. z o.o. stosuje się w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie. 

Treść Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Billecta Poland sp. z o.o. zamieszczona jest na stronie internetowej Billecta pod 

adresem http://www.Billecta.pl/. 

7. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, 

załącznikach do Umowy oraz w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Billecta Poland sp. z o.o. mają w szczególności 

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 684), ustawy 

z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 681) oraz 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1025). 

8. Strony zobowiązują się, aby w pierwszej kolejności wszelkie ewentualne różnice stanowisk, spory i roszczenia wynikające z Umowy 

rozwiązywać pomiędzy sobą polubownie, w drodze koncyliacyjnych rozmów i rokowań.  

 

 

Załączniki do niniejszej Umowy stanowią: 

1) Zlecenie świadczenia usługi faktoringu zakupowego; 

2) Tabela Opłat i Prowizji (dostępna również na stronie internetowej http://www.Billecta.pl/). 
 

 

Działając w imieniu Billecta Poland sp. z o.o. 

 

 

______________________________ 

http://www.credstep.pl/
http://www.credstep.pl/
http://www.credstep.pl/


                                                                     Wzór generalny umowy faktoringu zakupowego 
 

 

Strona 8 z 11 

 

 

 

Działając w imieniu Klienta 

 

 

______________________________ 
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Załącznik nr 1 do Umowy o realizację usługi faktoringu zakupowego (wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela) 
 

 
ZLECENIE ŚWIADCZENIA USŁUGI FAKTORINGU ZAKUPOWEGO 

 

1.  DANE IDENTYFIKACYJNE DOTYCZĄCE WIERZYTELNOŚCI 
 

1.1.  Wskazanie Umowy podstawowej 
(nazwa oraz data zawarcia) 
 
 

 
 

1.2.  Wskazanie faktury (dokumentu księgowego), z 
którego wynika Wierzytelność 
 

 

1.3.  
 

Kwota główna Wierzytelności 
(w złotych brutto) 
 
 

__ zł (słownie złotych: __ 00/100) brutto 
 
 

1.4.  Dotychczasowa kwota Wierzytelności spłaconej 
przez Klienta  
 
 

__ zł (słownie złotych: __ 00/100) brutto 
 
 

1.5.  Pozostała do spłaty kwota Wierzytelności 
 
 
 

__ zł (słownie złotych: __ 00/100) brutto 
 
 

1.6.  Należności uboczne wynikające z Wierzytelności 
TAK / NIE (jeżeli zaznaczono TAK wskazać jakie) 
 

 
 
 

1.7.  Termin płatności kwoty głównej Wierzytelności 
wskazany na fakturze 
(DD-MM-RRRR) 
 

 

2.  DANE IDENTYFIKACYJNE DOTYCZĄCE WIERZYCIELA 
 

2.1. [DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPDODARCZĄ] 

__ - przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą __ z głównym miejscem 

wykonywania działalności gospodarczej w __ przy ul. __, kod __, NIP: __, REGON: __, PESEL: __, seria i numer dowodu osobistego: 

__, zamieszkały w __ przy ul. __, kod __. 

 

[DLA SPÓŁEK Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ] 

__ z siedzibą w __ przy ul. __, kod __, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy __, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: __, NIP: __, REGON: __, o kapitale 

zakładowym w wysokości __ złotych. 

 

[DLA SPÓŁEK AKCYJNYCH] 

__ z siedzibą w __ przy ul. __, kod __, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy __, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: __, NIP: __, REGON: __, o kapitale 

zakładowym w wysokości __ złotych (wpłaconym w całości / wpłaconym w wysokości __). 

 
 

   2.2 Numer rachunku wierzyciela dla spłaty 
wierzytelności 
 

__ 
 

3.  WYSOKOŚĆ KWOTY SPŁACANEJ PRZEZ BILLECTA NA RZECZ WIERZYCIELA 
 
Kwota __ zł (słownie złotych: __ 00/100) co stanowi __ % Wierzytelności. 
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4.  OKRES, O JAKI NASTĘPUJE ODROCZENIE PŁATNOŚCI WIERZYTELNOŚCI 
 
__ 
 

5.  WYNAGRODZENIE NALEŻNE BILLECTA  
 
Kwota __ zł (słownie złotych: __ 00/100) co stanowi __ % Wierzytelności. 

6.  ODSETKI KAPITAŁOWE 
 
__% w skali roku 
 

7.  HARMONOGRAM SPŁATY  
 

Rata Termin 
spłaty raty 

Całkowita 
kwota raty 

Rata 
Wynagrodzenia   

Rata 
Wierzytelności 

Rata odsetek 
kapitałowych 

Pozostała kwota 
do spłaty 

 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

. 

8.  RACHUNEK BANKOWY DO SPŁAT NALEŻNOŚCI 
 
Rachunek bankowy nr __ prowadzony w mBank S.A.  
 

9.  OŚWIADCZENIA KLIENTA 
 

9.1.  Na podstawie zawartej Umowy, niniejszym zlecam Billecta Poland sp. z o.o. świadczenie Usługi faktoringu zakupowego na zasadach 
określonych w Umowie oraz niniejszym Zleceniu. 
 

9.2.  W związku ze zleceniem Billecta Poland sp. z o.o. świadczenia Usługi faktoringu zakupowego oświadczam, że: 
3) Umowa podstawowa pomiędzy Klientem a Wierzycielem została ważnie i skutecznie zawarta i nie wnoszę do niej żadnych 

zastrzeżeń; 
4) Wierzytelność wynikająca z wykonania przez Wierzyciela przedmiotu Umowy podstawowej istnieje w pełnej wysokości wskazanej 

w Zleceniu i jest należna Wierzycielowi; 
5) w pełnie akceptuję Wierzytelność oraz dokumentującą tę Wierzytelność fakturę VAT (dokument księgowy). 

 

9.3.  W związku z wykonywaniem przez Billecta Usługi faktoringu zakupowego, niniejszym na podstawie art. 98 w zw. z art. 518 § 1 pkt 3 
Kodeksu cywilnego udzielam spółce Billecta Poland sp. z o.o. pełnomocnictwa szczególnego do złożenia w moim imieniu oświadczenia 
woli w przedmiocie wyrażenia zgody na wstąpienie w prawa zaspokojonego Wierzyciela w związku z dokonaniem przez Billecta Poland 
sp. z o.o. spłaty na rzecz Wierzyciela wskazanego w pkt 2 Zlecenia kwoty głównej Wierzytelności wskazanej w pkt 1.3, 1.4 oraz 1.5, w 
wysokości wskazanej w pkt 5 Zlecenia. 
 
Ponadto, w związku z zawarciem Umowy oraz udzieleniem pełnomocnictwa oświadczam, że: 

1) zrzekam się uprawnienia do odwołania pełnomocnictwa; 
2) na zasadzie określonej w art. 106 Kodeksu cywilnego wyrażam zgodę, aby w zakresie przedmiotowym niniejszego pełnomocnictwa 

Billecta Poland sp. z o.o. mógł ustanawiać dalszych pełnomocników (pełnomocnicy substytucyjni). 
 

 
Działając w imieniu Klienta 

 

 

______________________________ 

Miejsce, data, podpis oraz pieczęć firmowa 
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