UMOWA SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI
Nr [... ]
(dalej „Umowa”)
zawarta w dniu [. ] pomiędzy:
More. Unlimited sp. z o.o. (w trakcie zmiany nazwy na Fandla Faktoring sp. z o.o.) Harfowa
33, 80-298 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000706157, NIP: 5842765332, kapitał zakładowy 10.000,00
zł, dalej „Fandla”
a

dalej „Użytkownik”
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§ 1.
Przedmiotem niniejszej Umowy jest sprzedaż wierzytelności, jaka przysługuje
Użytkownikowi w stosunku do [...], (“Dłużnik”), w wysokości [...], wynikającej z umowy
[...] zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Dłużnikiem potwierdzonej fakturą [...],
(„Wierzytelność”). Termin zapłaty faktury potwierdzającej Wierzytelność upływa z dniem
[. ].
Użytkownik przelewa na rzecz Fandla Wierzytelność wraz ze wszystkimi związanymi z tą
Wierzytelnością prawami, w tym zwłaszcza prawem do ewentualnych odsetek, za cenę [...]
(„Cena”)- stanowiącą wartość brutto faktury pomniejszoną o wysokość prowizji Fandla,
a Fandla przelew przyjmuje pod warunkami określonymi w Umowie.
Wysokość prowizji Fandla jest zawarta w ofercie prezentowanej Użytkownikowi przed
wejściem w życie Umowy i wymaga akceptacji Użytkownika za pośrednictwem narzędzi
udostępnionych przez Fandla. Oferta Fandla jest ważna przez okres 3 dni od dnia jej
zaprezentowania Użytkownikowi.
Cena zostanie zapłacona przelewem na rachunek bankowy Użytkownika, wskazany na
fakturze dokumentującej Wierzytelność po spełnieniu warunków wskazanych poniżej.
Niniejsza Umowa ma charakter warunkowy i do jej wejścia w życie wymagane jest łączne
spełnienie następujących warunków:
a. przyjęcie przez Użytkownika oferty złożonej przez Fandla;
b. potwierdzenia bezsporności Wierzytelności przez Dłużnika w terminie maksymalnie
3 dni od dnia zawarcia Umowy;
c. wypłata środków przez Fandla na rzecz Użytkownika.
Celem uniknięcia wątpliwości, pomimo ziszczenia się warunków wskazanych w ppkt a. i
b. powyżej, decyzja o wypłacie środków na rzecz Użytkownika jest wyłączną decyzją
Fandla.

6. W przypadku: (i) bezskutecznego upływu terminu do potwierdzenia bezsporności
Wierzytelności przez Dłużnika lub (ii) w sytuacji, gdy Dłużnik potwierdza wierzytelność z
jednoczesnym wskazaniem innych jej parametrów (np. terminów wymagalności kwoty
itp.), wówczas Fandla jest uprawniona do:
a. przesłania Użytkownikowi nowej oferty nabycia Wierzytelności, a w przypadku jej
akceptacji przez Użytkownika zostanie zawarta nowa umowa sprzedaży
wierzytelności, która zastąpi niniejszą Umowę; albo
b. odstąpienia od niniejszej Umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia
Użytkownikowi w trybie elektronicznym lub pisemnym.
7. Jeśli po zawarciu Umowy, a przed jej wejściem w życie, Dłużnik dokona spłaty
Wierzytelności bezpośrednio na konto Użytkownika, wówczas:
a. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Fandla o tym
fakcie;
b. Umowa może zostać rozwiązana przez Fandla w trybie natychmiastowym.
8. W przypadku, gdy po wejściu w życie Umowy w związku z wypłatą środków przez Fandla,
Dłużnik dokona spłaty części lub całości Wierzytelności bezpośrednio na konto
Użytkownika, wówczas Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania
otrzymanej kwoty do Fandla, nie później niż w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu
środków od Dłużnika, pod rygorem naliczenia odsetek za opóźnienie.
9. Kopie dokumentów potwierdzających umowę między Użytkownikiem a Dłużnikiem w tym
w szczególności umowa, faktury, zamówienie, dokumenty WZ itp., Umowy i inne
dokumenty powinny zostać wydane Fandla na każdej jej żądanie.
§ 2.
1. Celem przelewu, o którym mowa w § 1 jest przekazanie Fandla zakresu uprawnień
wierzyciela w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie, a tym samym umożliwienie
Fandla podejmowania wszelkich działań zmierzających do pełnego zaspokojenia roszczeń.
2. Na żądanie Fandla, Użytkownik zobowiązuje się przekazać Fandla wszelkie dokumenty
związane z Wierzytelnością.
§ 3.
1. Użytkownik oświadcza, zapewnia i gwarantuje wobec Fandli w szczególności, że:
a. Wierzytelność istnieje, nie została spłacona przez Dłużnika i przysługuje
Użytkownikowi;
b. Użytkownik jest w niniejszej Umowie reprezentowany przez osobę umocowaną do
działania w jego imieniu, w tym do zaciągania zobowiązań i rozporządzania majątkiem;
c. nie toczy się w stosunku do Wierzytelności żadne postępowanie sądowe oraz że
Wierzytelność nie jest objęta postępowaniem egzekucyjnym;
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d. Dłużnik nie informował Użytkownika ani Użytkownik nie uzyskał samodzielnie
informacji odnośnie okoliczności prawnych lub faktycznych uniemożliwiających
zapłatę Wierzytelności w terminie;
e. Dłużnik jest wypłacalny, uznaje Wierzytelność i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń w
przedmiocie zasadności Wierzytelności oraz jej wysokości i terminu zapłaty;
f. Użytkownik jest wypłacalny, nie są prowadzone wobec niego żadne postępowania
egzekucyjne, nie zostało otwarte postępowanie likwidacyjne oraz nie zostało wszczęte
postępowanie upadłościowe czy restrukturyzacyjne;
g. Wierzytelność nie jest przedawniona;
h. nie posiada wobec Dłużnika żadnych zobowiązań nadających się do potrącenia z
Wierzytelnością objętą przedmiotem Umowy;
i. Wierzytelność nie była przedmiotem wcześniejszej cesji dokonanej na rzecz osoby
trzeciej ani nie została zaoferowana do wykupu innemu faktorowi;
j. nie istnieją żadne ograniczenia prawne dotyczące przeniesienia Wierzytelności, w tym
wynikające z umów (np. zakaz cesji bez zgody drugiej strony) oraz wewnętrznych
regulacji (uwzględniając dokumenty założycielskie oraz regulaminy) Użytkownika
oraz Dłużnika, jak również nie zastrzeżono, że cesja Wierzytelności wymaga
zachowania określonej formy (np. pisemnej lub z podpisami poświadczonymi
notarialnie). .
2. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Fandla o jakiejkolwiek
zmianie odnośnie okoliczności wskazanych w ust. 1 powyżej.
3. Fandla oświadcza, że nie istnieją żadne, dotyczące jej okoliczności utrudniające lub
uniemożliwiające nabycie Wierzytelności za kwotę określoną w niniejszej Umowie.
§ 4.
1. Użytkownik niniejszym upoważnia Fandla, do zawiadomienia w jego imieniu Dłużnika
o zawarciu Umowy oraz o jej wejściu w życie. Zawiadomienie to będzie zawierać
w szczególności firmę i adres Fandla oraz wskazywać rachunek, na który winna zostać
dokonana zapłata Wierzytelności.
2. W przypadku zapłaty przez Dłużnika kwoty Wierzytelności w całości lub części na rzecz
Użytkownika zamiast na rzecz Fandla w przypadku opisanym w § 1 ust. 8, Użytkownik
zobowiązuje się do niezwłocznego przelania otrzymanej kwoty na rachunek bankowy
Fandla nr ....
§ 5.
1. Użytkownik zobowiązuje się i gwarantuje wobec Fandli, że Dłużnik jest wypłacalny,
w tym, że zapłaci na rzecz Fandli kwotę Wierzytelności w terminie wskazanym w § 1 ust.
1 Umowy.
2. W przypadku w którym w terminie 90 (dziewięćdziesiąt) dni od daty wymagalności
Wierzytelności, Dłużnik nie dokona zapłaty na rzecz Fandli kwoty Wierzytelności,
Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Fandli kwoty w wysokości równej
niespłaconej Wierzytelności powiększonej odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach
handlowych oraz o kwotę stanowiącą równowartość 40 EURO, stanowiącej rekompensatę
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za koszty odzyskiwania należności („Opłata Gwarancyjna”), kwota 40 EURO zostanie
przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym
Wierzytelność stała się wymagalna.
3. Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Fandli Opłaty Gwarancyjnej także
w przypadku, gdy którekolwiek z oświadczeń i zapewnień wskazanych w § 3 ust. 1 Umowy
okaże się nieprawdziwe.
4. Zapłata Opłaty Gwarancyjnej powinna nastąpić na pierwsze wezwanie Fandli, na rachunek
bankowy Fandli, wskazany w wezwaniu.
5. Obowiązek zapłaty Opłaty Gwarancyjnej, jak również możliwość dochodzenia przez
Fandlę od Użytkownika zapłaty Opłaty Gwarancyjnej, nie jest uzależnione od podjęcia
przez
Fandlę
jakichkolwiek
czynności,
w
szczególności
zmierzających
do wyegzekwowania Wierzytelności do Dłużnika.
6. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek potrąceń lub zatrzymań
kwoty Opłaty Gwarancyjnej.
7. W przypadku zapłaty przez Użytkownika na rzecz Fandla Opłaty Gwarancyjnej, Fandla
będzie zobowiązana do zwrotnego przeniesienia Wierzytelności na rzecz Użytkownika.
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§ 6.
Umowa została sporządzona w formie dokumentowej za pośrednictwem strony
internetowej Fandla w domenie fandla.com.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
Użytkownik jest zobowiązany do informowania Fandla o każdej zmianie adresu, w
przeciwnym razie korespondencja kierowana na adres podany w komparycji uznana będzie
za skutecznie doręczoną.
Wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu siedzibę Fandla.

Umowa zawarta w imieniu [...] w formie elektronicznej w dniu [...], o godz. [...] przez [...]
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