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 UMOWA O REALIZACJĘ USŁUGI FAKTORINGU 

I SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI 

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: 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Billecta na rzecz Klienta odpłatnej usługi: 

1) Faktoringu CLASSIC; albo 

2) Faktoringu BEZ ZOBOWIĄZAŃ; albo 

3) Faktoringu CICHEGO; 

zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta oraz zaakceptowanym przez Billecta, stosownie do postanowień Umowy i Regulaminu 

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Billecta Poland sp. z o.o.  

2. W ramach świadczonej usługi faktoringu: 

1) Klient przelewa na Billecta swoją wierzytelność pieniężną w wysokości (brutto) __ (według stanu na dzień zawarcia niniejszej Umowy), 

przysługującą mu w stosunku do odbiorcy faktury wskazanego w § 1 ust. 3, zwanego dalej „Odbiorcą faktury”, stwierdzoną fakturą 

(VAT) nr __ wystawioną w dniu __, o terminie płatności przypadającym na dzień __, wraz ze wszystkimi związanymi z tą wierzytelnością 

uprawnieniami, należnościami ubocznymi i roszczeniami, zwaną dalej „Wierzytelnością”; 
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2) Billecta nabywa Wierzytelność pieniężną Klienta za cenę brutto wynoszącą __ zł (słownie złotych: __ 00/100), która stanowi wartość 

nominalną Wierzytelności (brutto), zdyskontowaną o stawkę prowizji brutto wynoszącą __% wartości Wierzytelności i zawierającą w 

sobie należną stawkę podatku VAT, zwaną dalej „Ceną”. 

3. Dane identyfikacyjne Odbiorcy faktury: 

[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 __). 

 

4. Wierzytelność zostaje przeniesiona przez Klienta na Billecta z chwilą zawarcia niniejszej Umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 12 w zw. 

z ust. 8 Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Billecta Poland sp. z o.o. Z tym samym momentem po stronie Klienta 

powstaje względem Billecta roszczenie o zapłatę Ceny.  

5. Cena zostanie uiszczona przez Billecta na rzecz Klienta w formie przelewu na rachunek bankowy Klienta, wskazany w fakturze VAT 

stwierdzającej Wierzytelność, w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem postanowienia § 1 ust. 5a.  

5a.  W przypadku wybrania przez Klienta opcji przelewu ekspresowego, Billecta dokona wypłaty środków tytułem zapłaty Ceny niezwłocznie, nie 

później jednak niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania zlecenia od Klienta. Klient powinien otrzymać środki na rachunek bankowy 

Klienta w terminie 1 dnia roboczego od chwili wydania dyspozycji przelewu przez Billecta, co jest uzależnione od systemów rozliczeniowych 

dostawców usług płatniczych Billecta, wskazanych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Billecta Poland sp. z o.o.  

Niniejszym Klient składa oświadczenie odnośnie wyboru opcji przelewu ekspresowego:  

TAK  /  NIE 

przy czym w razie wątpliwości, brak zaznaczenia jednego z pól wyboru jest równoznaczne z brakiem wyboru opcji przelewu ekspresowego. 

6. Za moment uiszczenia Ceny uznaje się moment obciążenia rachunku bankowego Billecta kwotą Ceny. 

7. W przypadku, gdy w okresie pomiędzy zawarciem Umowy przez Strony, a uiszczeniem przez Billecta na rzecz Klienta Ceny, Odbiorca faktury 

ureguluje Wierzytelność na rzecz Klienta: 

1) Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Billecta o fakcie uregulowania Wierzytelności przez Odbiorcę faktury; 

2) niniejsza Umowa, jako bezprzedmiotowa, wygasa; 

3) Billecta zostaje z mocy prawa zwolniony z obowiązku uiszczenia Ceny na rzecz Klienta; 

przy czym, gdy doszło już do zapłaty przez Billecta na rzecz Klienta Ceny, Klient zobowiązany jest również do zwrotu na rzecz Billecta kwoty 

Ceny zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy.  

8. Na żądanie Billecta i w określony przez Billecta sposób, Klient zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Billecta oryginał lub kopie (według 

uznania Billecta) wszelkich dokumentów związanych z Wierzytelnością, w szczególności fakturę (VAT) oraz umowę o świadczenie usług lub 

dostawę towarów, z której wynikła Wierzytelność w stosunku do Odbiorcy faktury.    

9. Kopia faktury VAT, stwierdzającej Wierzytelność, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

10. Rachunkami bankowymi Billecta właściwymi dla uiszczenia przez Podmiot zobowiązany Wierzytelności lub Roszczenia, a także wszelkich 

innych związanych z Wierzytelnością lub Roszczeniem świadczeń pieniężnych należnych Billecta, są odpowiednio: 

▪ 90 1140 1010 0000 3766 0500 1003 – dla kwot wyrażonych w PLN (złotych polskich) 

▪ 20 1140 1010 0000 3766 0500 1002 – dla kwot wyrażonych w SEK (koronach szwedzkich) 

▪ 36 1140 1010 0000 3766 0500 1005 – dla kwot wyrażonych w EUR (euro). 

 

§ 2 

1. Klient oświadcza, że: 
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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) zgodnie z najlepszą wiedzą Klienta w stosunku do Odbiorcy faktury nie istnieją żadne z okoliczności wskazane w § 2 ust. 1 pkt  2,  3 oraz 

4 Umowy; 

7) rachunek bankowy Klienta, na który ma zostać dokonany przelew bankowy tytułem zapłaty Ceny, nie jest przedmiotem jakiegokolwiek 

zajęcia egzekucyjnego, określonego w przepisach kodeksu postępowania cywilnego lub przepisach ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

2. Ponadto Klient oświadcza, że: 

1) Wierzytelność istnieje, pozostaje nieprzedawniona i przysługuje Klientowi, nie została ani w całości, ani w części spłacona przez Odbiorcę 

faktury, a jej saldo zostało prawidłowo wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy; 

2) brak jest jakichkolwiek ograniczeń prawnych, w tym kontraktowych, administracyjnych lub wynikających z wewnętrznych unormowań 

korporacyjnych zarówno po stronie Klienta, jak i Odbiorcy faktury, mogących wpływać na skuteczne przeniesienie Wierzytelności na 

Billecta; 

3) Odbiorca faktury uznaje Wierzytelność i nie przysługują mu żadne roszczenia i zarzuty, w szczególności roszczenia reklamacyjne lub 

zarzut potrącenia, które mogłyby rzutować na istnienie, zasadność lub wysokość Wierzytelności; 

4) Wierzytelność nie stanowi przedmiotu rozporządzenia czy obciążenia dokonanego 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 postepowanie 

przed sądem (również arbitrażowym); 

5) nie są znane Klientowi żadne okoliczności faktyczne lub prawne, które mogłyby w jakikolwiek stopniu uniemożliwić lub utrudnić 

terminowe uregulowanie Wierzytelności przez Odbiorcę faktury. 

3. Od chwili zawarcia niniejszej Umowy i dokonania przez Klienta przelewu Wierzytelności na rzecz Billecta zgodnie z postanowieniem § 1 ust. 

4 Umowy, Klient – bez uprzedniej zgody Billecta - zobowiązuje się do niedokonywania jakichkolwiek czynności prawnych lub faktycznych, z 

wyjątkiem określonych w § 3 ust. 1, § 7a ust. 1, § 7b ust. 1 oraz § 7c ust. 1 Umowy, które w sposób bezpośredni lub pośredni uniemożliwiłyby 

lub utrudniłyby Billecta otrzymanie od Odbiorcy faktury środków pieniężnych tytułem spłaty Wierzytelności. W szczególności Klient nie może 

dokonywać następujących czynności faktycznych lub prawnych w stosunku do Odbiorcy faktury lub Wierzytelności: 

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

Wierzytelności lub odroczenie terminu płatności Wierzytelności;      

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

celu wygaśnięcie Wierzytelności, w szczególności poprzez zrzeczenie się Wierzytelności, w drodze wzajemnego umownego potrącenia 

Wierzytelności z wierzytelnością Odbiorcy faktury wobec Klienta lub udzielenia Klientowi przez Odbiorcę faktury rabatu (rabatów) 

kupieckich lub innych korzyści w zamian za wygaśniecie Wierzytelności lub obniżenie wysokości Wierzytelności. 

4. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń Klienta zawartych w § 2 ust. 1 lub ust. 2 Umowy okaże się nieprawdziwe, Billecta jest uprawniony do 

skorzystania z uprawnienia określonego w § 5 ust. 2 pkt 1 Umowy, a następnie uprawnienia określonego w § 4 ust. 2 pkt 3 Umowy oraz § 4 

ust. 3, 4 oraz 5 Umowy. Uprawnienie Billecta określone w zdaniu poprzednim, nie będzie stanowiło dla Billecta przeszkody do skorzystania z 

uprawnienia do uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli pod wpływem błędu lub podstępu na zasadach ogólnych 

określonych w Kodeksie cywilnym. 

5. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowienia § 2 ust. 3 Umowy, Billecta jest uprawniony do skorzystania z uprawnienia określonego 

w § 5 ust. 2 pkt 2 Umowy, a następnie uprawnienia określonego w § 4 ust. 2 pkt 3 Umowy oraz § 4 ust. 3, 4 oraz 5 Umowy.   

 

§ 3 

1. Strony Umowy zgodnie ustalają, że w przypadku, jeżeli pomimo skutecznego przeniesienia Wierzytelności na Billecta, Odbiorca faktury 

ureguluje Wierzytelność w całości lub części na rzecz Klienta z pominięciem Billecta, w wyniku czego:  
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▪ Wierzytelność wygasła – tzn. w przypadku, gdy Wierzytelność została uregulowana przez Odbiorcę faktury na rzecz Klienta przed 

zawiadomieniem Odbiorcy faktury o dokonanym przelewie Wierzytelność na rzecz Billecta; 

▪ Wierzytelność nie wygasła – tzn. w przypadku, gdy Wierzytelność została uregulowana przez Odbiorcę faktury na rzecz Klienta po 

zawiadomieniu Odbiorcy faktury o dokonanym przelewie Wierzytelności na rzecz Billecta; 

po stronie Billecta powstanie w stosunku do Klienta roszczenie o zwrot równowartości środków pieniężnych otrzymanych przez Klienta od 

Odbiorcy faktury, zwane dalej „Roszczeniem”. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do: 

1) niezwłocznego poinformowania o tej okoliczności Billecta, w terminie nie późniejszym niż 3 dni od chwili otrzymania informacji o tej 

okoliczności, wskazując wysokość otrzymanej kwoty od Odbiorcy faktury; 

2) zwrotu otrzymanej kwoty na rachunek bankowy Billecta, z którego otrzymał płatność tytułem Ceny za Wierzytelność,  równocześnie z 

realizacją obowiązku określonego w pkt 1 powyżej; 

3) na osobne żądanie Billecta – przekazania Billecta dowodu uregulowania Wierzytelności przez Odbiorcę faktury.  

2. W przypadku opóźnienia w zwrocie na rzecz Billecta otrzymanych od Odbiorcy faktury środków pieniężnych, Billecta uprawniony jest do: 

1) naliczania i obciążenia Klienta kwotą maksymalnych odsetek umownych za opóźnienie zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy; 

2) podejmowania w stosunku do Klienta działań określonych w § 4 ust. 3 i 4 Umowy mających na celu pełne zaspokojenie Roszczenia. 

 

§ 4 

1. Ilekroć w dalszej części Umowy mowa jest o Podmiocie zobowiązanym lub Dłużniku, rozumie się przez to bądź Odbiorcę faktury, bądź Klienta, 

w zależności od tego, który z nich, na mocy postanowień Umowy, jest aktualnie zobowiązany do uregulowania Wierzytelności lub Roszczenia 

wobec Billecta.  

2. W przypadku uchybienia terminowi spłaty Wierzytelności (Roszczenia) przez Podmiot zobowiązany, Billecta jest uprawniony do naliczenia i 

obciążenia: 

1) Klienta - w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy – kwotą maksymalnych odsetek umownych za opóźnienie, w wysokości 

dwukrotności wysokości 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) – liczonych od niespłaconej kwoty głównej Roszczenia, począwszy od dnia następującego 

po dniu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z pkt 2 Umowy, do dnia całkowitej spłaty kwoty głównej Roszczenia; 

2) Odbiorcy faktury – kwotą umownych odsetek za opóźnienie mających zastosowanie do Wierzytelności, uzgodnionych pierwotnie 

pomiędzy Klientem a Odbiorcą faktury, albo, w przypadku ich nieuzgodnienia, odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach 

handlowych, o których mowa w art. 7 w zw. z art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 

(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 684) – liczonych od niespłaconej kwoty głównej Wierzytelności wynikającej z faktury (VAT), począwszy od dnia 

wymagalności (t. j. od kolejnego dnia po dniu wskazanym na fakturze (VAT) jako dzień płatności), do dnia całkowitej spłaty kwoty głównej 

Wierzytelności (Roszczenia); 

3) Klienta - w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 w zw. z ust. 3 Umowy – kwotą maksymalnych odsetek umownych za opóźnienie, 

w wysokości dwukrotności wysokości 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) – liczonych od niespłaconej kwoty głównej Roszczenia, począwszy od 

dnia następującego po dniu, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 2 Umowy, do dnia całkowitej spłaty kwoty głównej Roszczenia; 

4) Klienta - w przypadkach skorzystania przez Billecta z uprawnienia do dochodzenia od Klienta zapłaty równowartości przyrzeczonej 

Wierzytelności w dotychczas niespłaconej przez Odbiorcę faktury wysokości na podstawie art. 391 Kodeksu cywilnego, na podstawie § 

7a ust. 3 pkt 1 lub § 7c ust. 3 Umowy i o ile nie zachodzi żaden z przypadków, o których mowa w punkcie 1 lub 3 ustępu 2 bieżącego 

paragrafu Umowy –  kwotą umownych odsetek za opóźnienie mających zastosowanie do Wierzytelności, uzgodnionych pierwotnie 

pomiędzy Klientem a Odbiorcą faktury, albo, w przypadku ich nieuzgodnienia, odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach 

handlowych, o których mowa w art. 7 w zw. z art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 

(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 684) – liczonych od niespłaconej kwoty głównej Wierzytelności wynikającej z faktury (VAT), począwszy od dnia 

wymagalności (t. j. od kolejnego dnia po dniu wskazanym na fakturze (VAT) jako dzień płatności), do dnia całkowitej spłaty kwoty 

głównej Roszczenia. 

3. W przypadku uchybienia terminowi spłaty Wierzytelności (Roszczenia), Billecta jest ponadto uprawniony do:  

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

Wierzytelności (Roszczenia);   

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); 
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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 Dłużnik; 

5) dochodzenia od Podmiotu zobowiązanego 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).  

4. W toku prowadzenia postępowań, o których mowa w § 4 ust. 3 Umowy, Billecta jest uprawniony do:  

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

dokumentowej lub elektronicznej na adres poczty elektronicznej Dłużnika, 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, stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy; 

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

Dłużnika 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 2018 r., poz. 470). 

5. Niezależnie od czynności wskazanych w § 4 ust. 3 Umowy, Billecta jest uprawniony do zainicjowania działań zmierzających do sprzedaży przez 

Billecta Wierzytelności (Roszczenia), w szczególności poprzez zamieszczenie na ogólnopolskich giełdach wierzytelności ogłoszenia o zamiarze 

sprzedaży Wierzytelności (Roszczenia). 

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

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

określa Billecta i jest ona w szczególności zależna od rodzaju usługi faktoringowej i wysokości kwoty Roszczenia. 

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

8. Od dnia wymagalności Wierzytelności (§ 4 ust. 2 pkt 2 Umowy) lub od dnia wymagalności Roszczenia (§ 4 ust. 2 pkt 1 lub 3 Umowy), spłaty 

dokonywane przez Podmiot zobowiązany będą zaliczane przez Billecta w następującej kolejności: 

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 § 4 ust. 3 pkt 5 Umowy;  

4) odsetki za opóźnienie lub odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych; 

5) naliczone zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji i obciążające wyłącznie Klienta opłaty i prowizje, począwszy od najstarszych; 

6) kwota główna Wierzytelności (Roszczenia). 

 

§ 5 

1. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do dochodzenia od Odbiorcy faktury pełnej spłaty Wierzytelności, t. j. w przypadku: 

1) Faktoringu CLASSIC - terminu 14 dni liczonego od dnia wymagalności faktury (VAT) stwierdzającej Wierzytelność; 

2) Faktoringu BEZ ZOBOWIĄZAN - terminu 90 dni liczonego od dnia wymagalności faktury (VAT) stwierdzającej Wierzytelność; 

3) Faktoringu CICHEGO – terminu 90 dni liczonego od dnia wymagalności faktury (VAT) stwierdzającej Wierzytelność, z zastrzeżeniem 

przypadku uregulowania Wierzytelności przez Odbiorcę faktury na rzecz Klienta, o którym mowa w §3 ust. 1; 

Billecta jest uprawniony do dokonania na rzecz Klienta przelewu zwrotnego Wierzytelności w dotychczas niespłaconej przez Odbiorcę 

faktury wysokości.  

2. Billecta jest ponadto uprawniony do dokonania na rzecz Klienta przelewu zwrotnego Wierzytelności w dotychczas niespłaconej przez 

Odbiorcę faktury wysokości, w następujących przypadkach: 

1) jeżeli którekolwiek z oświadczeń Klienta złożone w § 2 ust. 1 i 2 Umowy okaże się częściowo lub w całości nieprawdziwe, w 

szczególności w przypadku, gdy Wierzytelność nie istnieje w wysokości przyjętej przez Strony Umowy do sfinansowania w formie 

faktoringu (np. wskutek potrącenia dokonanego przez Odbiorcę faktury); 

2) podejmowania prób dokonania lub dokonanie przez Klienta czynności faktycznych lub prawnych określonych w § 2 ust. 3 Umowy; 

3) gdy Klient lub Odbiorca faktury stał się niewypłacalny, niezależnie od okoliczności, które były tego przyczyną; 

4) trwałego zaprzestania obsługi przez Klienta lub Odbiorcę faktury zobowiązań pieniężnych wobec innych wierzycieli; 

5) ujawnienia faktu podjęcia przez Klienta czynności prawnej mającej skutkować rozporządzeniem lub obciążeniem Wierzytelności, 

pomimo jej uprzedniego przeniesienia na Billecta; 

6) jeżeli inne dokumenty lub informacje, poza wskazanymi w § 2 ust. 1 i 2 Umowy, przekazane Billecta przez Klienta, będące podstawą 

udzielenia finansowania w formie faktoringu, okażą się nieprawdziwe, nierzetelne lub fałszywe; 

7) zagrożenia lub utraty zdolności do obsługi przez Klienta zobowiązania z tytułu finansowania w formie faktoringu, udzielonego mu 

przez Billecta; 
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8) złego stanu majątkowego Podmiotu zobowiązanego; 

9) wszczęcia postępowania egzekucyjnego, likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego bądź wszczęcia innego podobnego postępowania 

wobec Podmiotu zobowiązanego, albo w razie zagrożenia wystąpienia takich sytuacji; 

10) gdy nastąpiło inne negatywne, a przy tym istotne w skutkach zdarzenie po stronie Podmiotu zobowiązanego, które w opinii Billecta 

mogłoby w znacząco sposób wpłynąć na pogorszenie jego zdolności do wypełnienia jego zobowiązań związanych z Umową, w 

szczególności w razie powzięcia przez Billecta wiadomości o wszczęciu postępowania sądowego, egzekucyjnego, karnego lub 

karnoskarbowego przeciwko Podmiotowi zobowiązanemu. 

3. W celu dokonania przelewu zwrotnego, o którym mowa w § 5 ust. 1 i ust. 2 Umowy, Billecta zawrze w imieniu swoim oraz w imieniu Klienta 

- jako pełnomocnik Klienta, działający na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy, umowę przelewu zwrotnego 

Wierzytelności w dotychczas niespłaconej przez Odbiorcę faktury wysokości, zwaną dalej jako „Umowa przelewu zwrotnego”. Umowa 

przelewu zwrotnego zostanie zawarta według uznania Billecta w formie elektronicznej lub w formie pisemnej i będzie zawierała wszelkie 

istotne postanowienia niezbędne do ważnego i skutecznego przelania zwrotnego Wierzytelności na rzecz Klienta, w szczególności będzie 

wskazywała: 

1) aktualną wysokość Wierzytelności będących przedmiotem przelewu zwrotnego; 

2) termin zapłaty przez Klienta na rzecz Billecta należności za dokonanie przelewu zwrotnego Wierzytelności, nie krótszy jednak niż 3 dni;  

3) rachunek bankowy Billecta, na który Klient powinien zwrócić należność za dokonanie przelewu zwrotnego Wierzytelności. 

 

II. Postanowienia szczególne 

 

§ 6 

1 .  Postanowienia szczególne niniejszej Umowy znajdują zastosowanie w zależności od rodzaju usługi faktoringowej (produktu), na jakiej 

realizację umówiły się Strony.  

2 .  O dostępności danego rodzaju usługi faktoringowej (produktu) dla Klienta  ostatecznie decyduje Billecta, kierując się w szczególności 

względami ryzyka transakcyjnego.  

3 .  Zainicjowany przez Klienta i zatwierdzony przez Billecta wybór danego rodzaju usługi faktoringowej powoduje, że dla niniejszej Umowy 

zastosowanie znajdą jedynie te postanowienia szczególne Umowy, które odnoszą się wprost do wybranego rodzaju usługi faktoringowej 

(produktu), z pominięciem tych postanowień szczególnych, które dotyczą innego, niewybranego rodzaju usługi faktoringowej. Postanowienia 

ogólne i końcowe Umowy mają zastosowanie do wszystkich rodzajów usługi faktoringowej. 

4. Niniejszym Strony zgodnie stwierdzają, że dla danej transakcji faktoringowej, realizowanej na podstawie postanowień niniejszej Umowy, 

wybrany został produkt: […]. 

 

§ 7a  

Faktoring CLASSIC 

1. W ramach usługi Faktoringu CLASSIC Billecta zobowiązuje się w pierwszej kolejności dochodzić spłaty Wierzytelności wobec Odbiorcy Faktury, 

a Klient zobowiązuje się podjąć wszelkie działania ukierunkowane na pozyskanie przez Billecta terminowej spłaty Wierzytelności, w 

szczególności we własnym zakresie niezwłocznie zawiadomić Odbiorcę faktury o przejściu Wierzytelności na Billecta, zaś na żądanie Billecta 

uzyskać ze strony Odbiorcy faktury i przedłożyć Billecta pisemne potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o cesji Wierzytelności wraz z 

zobowiązaniem Odbiorcy faktury do terminowego uregulowania Wierzytelności na rzecz Billecta. 

2. Klient zobowiązuje się względem Billecta do uregulowania Wierzytelności przez Odbiorcę faktury w terminie płatności faktury (VAT) i w tym 

zakresie zobowiązanie Klienta ma charakter przyrzeczenia w rozumieniu art. 391 Kodeksu cywilnego (Umowa o świadczenie przez osobę 

trzecią).  

3. W razie uchybienia terminowi spłaty Wierzytelności przez Odbiorcę faktury, Billecta wszczyna wobec Odbiorcy faktury działania, o których 

mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 Umowy, zaś w razie ich bezskuteczności utrzymującej się przez okres 14 dni kalendarzowych, Billecta może: 

1) skorzystać z uprawnienia do dochodzenia od Klienta zapłaty równowartości przyrzeczonej Wierzytelności w dotychczas niespłaconej 

przez Odbiorcę faktury wysokości na podstawie art. 391 Kodeksu cywilnego; 

2) dokonać na rzecz Klienta przelewu zwrotnego Wierzytelności w dotychczas niespłaconej przez Odbiorcę faktury wysokości, zgodnie z 

postanowieniem § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 3 Umowy. 

4. Niezależnie od zobowiązań Klienta, określonych w § 7a ust. 1, Klient składając wniosek o udzielenie mu przez Billecta finansowania w formie 

faktoringu CLASSIC, nieodwołalnie upoważnia Billecta do wystąpienia do Odbiorcy faktury o: 

1) potwierdzenie przez Odbiorcę faktury zasadności i wysokości Wierzytelności;  

2) uznanie przez Odbiorcę faktury Wierzytelności i o złożenie zobowiązania do jej terminowego uregulowania bezpośrednio na rzecz 

Billecta. 
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5. W przypadku, o którym mowa w § 7a ust. 2 w zw. z ust. 3 pkt 1 Umowy, w sytuacji dokonania przez Klienta spłaty równowartości przyrzeczonej 

Wierzytelności, Billecta dokona na rzecz Klienta przelewu zwrotnego Wierzytelności na zasadach określonych w § 5 ust. 3 Umowy i w tym 

celu zawrze z Klientem Umowę przelewu zwrotnego.   

 

§ 7b  

F a k t o r i n g  B E Z  Z O B O W I Ą Z A Ń  

1. W ramach usługi Faktoringu BEZ ZOBOWIAZAŃ, Billecta zobowiązuje się w pierwszej kolejności dochodzić spłaty Wierzytelności wobec 

Odbiorcy Faktury, co w razie uchybienia terminowi spłaty Wierzytelności obejmuje przeprowadzenie postępowań, o których mowa w § 4 ust. 

3 pkt 1, 2, 3 Umowy, zaś Klient zobowiązuje się podjąć wszelkie działania ukierunkowane na pozyskanie przez Billecta terminowej spłaty 

Wierzytelności, a w szczególności we własnym zakresie niezwłocznie zawiadomić Odbiorcę faktury o przejściu Wierzytelności na Billecta, zaś 

na żądanie Billecta uzyskać ze strony Odbiorcy faktury i przedłożyć Billecta pisemne potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o cesji 

Wierzytelności wraz z zobowiązaniem Odbiorcy faktury do terminowego uregulowania Wierzytelności na rzecz Billecta. 

2. Jeśli określone w ustępie poprzedzającym czynności, wszczęte przez Billecta wobec Odbiorcy faktury, nie doprowadzą  do uregulowania 

pełnej kwoty Wierzytelności w ciągu 90 dni od terminu spłaty Wierzytelności, Billecta może dokonać na rzecz Klienta przelewu zwrotnego 

Wierzytelności w dotychczas niespłaconej przez Odbiorcę faktury lub Klienta wysokości, zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 1 pkt 2 w zw. z 

ust. 3 Umowy. 

3. Niezależnie od zobowiązań Klienta, określonych w § 7b ust. 1, Klient, składając wniosek o udzielenie mu przez Billecta finansowania w formie 

faktoringu BEZ ZOBOWIĄZAŃ, nieodwołalnie upoważnia Billecta do wystąpienia do Odbiorcy faktury: 

1) o potwierdzenie przez niego zasadności i wysokości Wierzytelności;  

2) o uznanie przez Odbiorcę faktury Wierzytelności i o złożenie zobowiązania do jej terminowego uregulowania bezpośrednio na rzecz 

Billecta. 

 

§ 7c 

F a k t o r i n g  C I C H Y  

1. W ramach usługi Faktoringu CICHEGO, Odbiorca faktury nie jest zawiadamiany ani przez Billecta, ani przez Klienta, o zawarciu przez Strony 

niniejszej Umowy i o dokonanym na jej mocy przeniesieniu Wierzytelności na Billecta. Z zastrzeżeniem ust. 2, Klient pozostaje zobowiązany 

względem Billecta do niezwłocznego zwrotu równowartości wszelkich, otrzymanych od Odbiorcy faktury świadczeń, jakich Odbiorca faktury 

dokonał na poczet uregulowania Wierzytelności, do czego odpowiednio stosuje się postanowienia § 3 Umowy. 

2. Klient zobowiązuje się względem Billecta do uregulowania Wierzytelności przez Odbiorcę faktury w terminie płatności faktury (VAT), 

niezależnie od tego, czy Klient do tego czasu otrzymał już równowartość kwoty Wierzytelności od Odbiorcy faktury, czy też nie, i w tym 

zakresie zobowiązanie Klienta ma charakter przyrzeczenia w rozumieniu art. 391 Kodeksu cywilnego (Umowa o świadczenie przez osobę 

trzecią).  

3. W razie uchybienia terminowi spłaty Wierzytelności przez Klienta, Billecta wszczyna wobec Klienta działania, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 

1 Umowy, zaś w razie ich bezskuteczności utrzymującej się przez okres 14 dni kalendarzowych Billecta może: 

1) skorzystać z uprawnienia do zawiadomienia Odbiorcy faktury o dokonanym przeniesieniu Wierzytelności na Billecta i wezwać Odbiorcę 

faktury do niezwłocznego uregulowania Wierzytelności bezpośrednio na rzecz Billecta. Przedmiotowe uprawnienie Billecta obejmuje 

również uprawnienie do  wykonywania wszelkich dalszych, przewidzianych postanowieniami Umowy lub przepisami prawa działań 

wierzycielskich wobec Odbiorcy faktury w szczególności obciążenia pozostającego w zwłoce Odbiorcy faktury należnościami ubocznymi, 

określonymi w § 4 ust. 2 pkt 2 i § 4 ust. 3 pkt 5 Umowy, 

i równolegle 

2) skorzystać z uprawnienia do dochodzenia od Klienta zapłaty równowartości przyrzeczonej Wierzytelności w dotychczas niespłaconej 

przez Odbiorcę faktury wysokości na podstawie art. 391 Kodeksu cywilnego. 

4. Jeśli określone w ustępie poprzedzającym czynności, wszczęte przez Billecta wobec Odbiorcy faktury, nie doprowadzą  do uregulowania 

pełnej kwoty Wierzytelności w ciągu 90 dni od terminu spłaty Wierzytelności, Billecta może dokonać na rzecz Klienta przelewu zwrotnego 

Wierzytelności w dotychczas niespłaconej przez Odbiorcę faktury lub Klienta wysokości, zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z 

ust. 3 Umowy, z zastrzeżeniem odrębnego przypadku, o którym mowa w § 3  Umowy. 

5. W przypadku, o którym mowa w § 7c ust. 2 w zw. z ust. 3 pkt 1 Umowy, w sytuacji dokonania przez Klienta spłaty równowartości przyrzeczonej 

Wierzytelności, Billecta dokona na rzecz Klienta przelewu zwrotnego Wierzytelności na zasadach określonych w § 5 ust. 3 Umowy i w tym 

celu zawrze z Klientem Umowę przelewu zwrotnego.   

 

III. Postanowienia końcowe 
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§ 8 

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.  

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, dokumentowej lub elektronicznej. 

6. Oprócz Załączników wymienionych w postanowieniach niniejszej Umowy, integralną jej część stanowi Tabela Opłat i Prowizji Billecta Poland, 

której każdorazowo obowiązująca wersja opublikowana jest na stronie internetowej Billecta pod adresem http://www.Billecta.pl/. 

7. 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/. 

8. 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 zastosowanie w 

szczególności 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 2018 r., poz. 470) oraz 

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

9. 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) Faktura stwierdzająca Wierzytelność; 

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

3) Pełnomocnictwo do zawarcia Umowy przelewu zwrotnego. 

 

 

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

 

_____________________________ 

Prokurent / Pełnomocnik 

 

Działając w imieniu Klienta 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


                                                                       Wzór generalny umowy faktoringowej 
 

 

Strona 9 z 10 

 

 

Załącznik nr 2 do Umowy o realizację usługi faktoringu i sprzedaży wierzytelności 

 

 

TABELA OPŁAT I PROWIZJI BILLECTA 

  

 

Billecta Poland Sp. z o.o. - Tabela opłat i prowizji 2021 | Table of fees and commissions 2021 

LP Rodzaj opłaty / prowizji Type of fee / commission Stawka / Rate 

1 
Opłata za przyśpieszony przelew tytułem wypłaty środków 

za nabytą wierzytelności z faktury 

Fee for an accelerated transfer as payment 
of funds for purchased receivables deriving 

from the invoice 

5 zł za pojedynczy przelew / 
PLN 5 per single banking transfer 

2 
Prowizja za udzielenie przez wierzyciela karencji w spłacie 

zobowiązania  
Commission for granting the grace period by 

the creditor 

Na odrębnych zasadach ustalonych przez 
Billecta / 

Upon the separate terms set by Billecta 

3 
Opłata za jednokrotną realizację usługi "Sprawdź swojego 

kontrahenta"* 
Fee for the single execution of the service 

"Check your contractor"* 
70 zł za sprawdzenie jednego podmiotu / 

PLN 70 for checking one entity 

4 
Opłaty i prowizje za wszczęcie i prowadzenie działań 

windykacyjnych na etapie zewnętrznym 
Fees and commissions for initiating and 

carrying out the debt collection activities 

Wg. cennika ustalonego przez zewnętrzną 
firmę windykacyjną / 

According to the price list set by the external 
debt collection agency 

5 
Opłata za przygotowanie pisemnego porozumienia 

restrukturyzacyjnego 
Fee for the preparation of the written 

restructuring agreement 

Od 200 zł do 1000 zł, w zależności od 
wysokości restrukturyzowanej wierzytelności 

/ 
From PLN 200 to PLN 1000, depending on the 

amount of the restructured receivables 

6 

Opłata za pojedynczy monit, upomnienie lub wezwanie do 
zapłaty skierowane do dłużnika, również w formie 

elektronicznej, na adres jego poczty elektronicznej - nie 
więcej niż 5. 

Fee for a single dunning letter, reminder or 
call for payment sent to debtor, also in the 

electronic form, directed to its e-mail 
address no more than 5 

60 zł / PLN 60 

7 

W razie wszczęcia działań wierzycielskich z zakresu 
monitoringu i windykacji - opłaty odpowiadające kosztom 

przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych 

In case of initiating the creditor's actions in 
the field of payment monitoring and debt 

collection - fees corresponding to the costs 
provided in the Act of March 8, 2013 on 

preventing excessive delays in commercial 
transactions 

Na zasadach, w kwotach, w trybie i z 
zachowaniem terminów przewidzianych tą 
ustawą/ On the terms, in amounts, and in 

compliance with the time limits provided in 
this act 

8 
Opłata za przelew zagraniczny – refundacja kosztu 

poniesionego przez Billecta 
Fee for a foreign transfer - refund of the cost 

incurred by Billecta 

Wg. cennika banku realizującego przelew 
zagraniczny na zlecenie Billecta/ According to 

the price list of a bank executing a foreign 
transfer at the request of Billecta 

 * (Pol) - W razie jej udostępnienia klientom zarejestrowanym w serwisie Billecta.pl i w zakresie określonym 
przez Billecta  

 * (Eng) - If it is made available to the customers registered on the Billecta.pl website and within the scope 
defined by Billecta  
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Załącznik nr 3 do Umowy o realizację usługi faktoringu i sprzedaży wierzytelności 

[miejscowość], dnia [DD.MM.RRRR] r. 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

DO ZAWARCIA UMOWY PRZELEWU ZWROTNEGO 

 
Działając w imieniu:  

 
__, dalej jako „Klient”; 

 
w związku z zawarciem pomiędzy Klientem a spółką działającą pod firmą: 

 
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, dalej jako „Billecta”; 

 
Umowy o realizację usługi faktoringu i sprzedaży wierzytelności nr __ z dnia __ r., dalej jako „Umowa”; 

 
w wykonaniu postanowienia § 5 ust. 3 Umowy upoważniającego Billecta do zawarcia w imieniu Billecta oraz w imieniu Klienta – działającego 

jako pełnomocnik Klienta, umowy przelewu zwrotnego Wierzytelności w dotychczas niespłaconej przez Odbiorcę faktury wysokości, zwaną dalej 

jako „Umowa przelewu zwrotnego”, w przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 Umowy;  

 

niniejszym udziela Billecta pełnomocnictwa szczególnego i upoważnia Billecta do dokonywania następujących czynności w imieniu Klienta: 

1) złożenia oświadczenia woli mającego na celu zawarcie z Billecta Umowy przelewu zwrotnego na warunkach, terminie oraz formie 

dowolnie ustalonych przez Billecta, w zakresie dokonania przez Billecta na rzecz Klienta zwrotnego przelewu przysługującej Billecta w 

stosunku do Odbiorcy faktury Wierzytelności w dotychczas niespłaconej przez Odbiorcę faktury wysokości;  

2) poinformowania Odbiorcy faktury oraz osób trzecich o zawarciu Umowy przelewu zwrotnego pomiędzy Billecta a Klientem oraz 

dokonaniu zwrotnego przelania Wierzytelności na rzecz Klienta;  

3) dokonywania przez Billecta wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację celu niniejszego 

pełnomocnictwa.  

    

Na zasadzie określonej w art. 108 Kodeksu cywilnego Billecta może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonywa w imieniu Klienta. 

 

Pełnomocnik jest upoważniony do udzielenia dalszych pełnomocnictw (pełnomocnictwa substytucyjne) w zakresie, w jakim jest to niezbędne 

dla prawidłowego wykonania postanowienia § 5 ust. 3 Umowy oraz celu niniejszego pełnomocnictwa.  

 

Niniejsze pełnomocnictwo zostało udzielone na czas określony i ograniczone jest celem udzielenia pełnomocnictwa, t. j.: 

1) wygaśnięciem przysługującej Billecta w stosunku do Odbiorcy faktury Wierzytelności na skutek dokonania całkowitej spłaty 

Wierzytelności przez Odbiorcę faktury, Klienta lub osobę trzecią;  

2) zwrotnego przelewu przez Billecta na rzecz Klienta przysługującej Billecta w stosunku do Odbiorcy faktury Wierzytelności w dotychczas 

niespłaconej przez Odbiorcę faktury wysokości. 

 

Ze względu na cele udzielenia pełnomocnictwa wskazane w zdaniu poprzednim, na zasadzie określonej w art. 101 § 1 Kodeksu cywilnego 

Klient zrzeka się odwołania niniejszego pełnomocnictwa. 

 

Terminy niezdefiniowane w niniejszym dokumencie pełnomocnictwa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Umowie. 

 

Niniejszy dokument pełnomocnictwa został sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Billecta oraz Klienta.  
 

Działając w imieniu Klienta 

 

 

_____________________________ 

 


