FANDLA FAKTORING SP Z O.O.
ul. Huculska 6 / 00-730 Warszawa
KRS: 0000706157 / NIP: 5842765332 / REGON: 368838749

Wzór umowy cesji wierzytelności
________________

UMOWA RAMOWA WSPÓŁPRACY
Z FANDLA FAKTORING SP. Z O.O.
Nr [... ]
(dalej „Umowa Ramowa”)
zawarta w dniu […]
pomiędzy:
Fandla Faktoring sp. z o.o., ul. Huculska 6, 00-730 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000706157 posiadająca NIP: 5842765332 oraz
REGON: 368838749, o kapitale zakładowym 1.445.000,00 zł,
dalej „Fandla”
a
[…]
dalej „Użytkownik”

§ 1.
1.

Stosowane definicje:
1.1.

Dyspozycja - zlecenie przez Użytkownika do wykonania Fandla określonej czynności, wynikającej z
realizacji postanowień Umowy oraz Regulaminu, w tym przede wszystkim zgłaszanie Ofert Sprzedaży;

1.2.

Faktura - Faktura w rozumieniu przepisów prawa podatkowego wystawiona Odbiorcy faktury (tj.
Kontrahentowi) przez Użytkownika w związku z dostarczeniem przez Użytkownika towaru lub
wykonaniem usługi na rzecz Odbiorcy faktury, dokumentująca Wierzytelność, która została przekazana
do Fandla za pośrednictwem Portalu Klienta;

1.3.

Finansowanie Faktur lub Usługa - usługa faktoringu świadczona Użytkownikowi przez Fandla na
zasadach określonych w niniejszej Umowie i Regulaminie, w ramach której Fandla może w szczególności
nabywać, finansować, ewidencjonować, inkasować, rozliczać i dochodzić Wierzytelności z tytułu cesji
należności wynikającej z przekazanej przez Użytkownika faktury za pośrednictwem Portalu Klienta;

1.4.

Kontrahent – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy prawo przedsiębiorców wobec którego Użytkownik
posiada Wierzytelność pieniężną w szczególności z tytułu sprzedaży towarów, świadczenia usług itp.;

1.5.

Oferta Sprzedaży - przekazanie przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu Klienta zlecenia na
Finansowanie Faktury;

1.6.

Opłata Gwarancyjna - należność Użytkownika wobec Fandla wynikająca z realizacji usługi Finansowania
Faktury powstała w związku z Regresem, na którą składają się przede wszystkim kwota wypłaconej
Zaliczki oraz należne Fandla opłaty i prowizje;

1.7.

Portal Klienta - Witryna internetowa lub aplikacja mobilna udostępniona Użytkownikowi bezpośrednio
przez Fandla na podstawie stosownej Umowy Ramowej oraz Regulaminu, za pośrednictwem której
Użytkownik może utworzyć i aktywować konto na Portalu Klienta i składać Fandla Oferty Sprzedaży w
ramach usługi Finansowania Faktur, na warunkach określonych w Umowie Ramowej oraz Regulaminie dostępny za pośrednictwem strony internetowej (www.fandla.com);
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1.8.

Regulamin - Regulamin Faktoringowy Fandla Faktoring Sp. z o.o., dostępny na stronie internetowej
(www.fandla.com

1.9.

TOiP - Tabela Opłat i Prowizji Faktoringowych Fandla Faktoring Sp. z o.o., dostępna na stronie
internetowej (www.fandla.com);

1.10.

Umowa Ramowa - niniejsza Umowa;

1.11.

Użytkownik - przedsiębiorca, wskazany jako strona w Umowie Ramowej, z siedzibą lub miejscem
prowadzenia działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadający Konto na Portalu Klienta;

1.12.

Użytkownik Podstawowy - osoba działająca w imieniu Użytkownika, która jest prawnie umocowana do
zawierania umów i reprezentowania Użytkownika;

1.13.

Użytkownik Dodatkowy - osoba działająca w imieniu Użytkownika, która otrzymała zgodę na
reprezentowanie Użytkownika w kontaktach z Fandla oraz zawieranie cesji wierzytelności w formie
elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Klienta;

1.14.

Wierzytelność - należność pieniężna w wartości brutto przysługująca Użytkownikowi od Kontrahenta
oraz wynikająca z dostarczonego towaru lub wykonanej usługi, która została udokumentowana;

1.15.

Zwrot Cesji lub Regres - wystąpienie zdarzenia określonego w Umowie Ramowej lub Regulaminie,
wskazujące na brak możliwości dochodzenia należności od Kontrahenta, a w konsekwencji dochodzenie
od Użytkownika Opłaty Gwarancyjnej.

§ 2.
1.

2.

W ramach wykonywania Umowy Ramowej Fandla zobowiązuje się do:
1.1.

zapewnienia dostępu do Portalu Klienta dla Użytkownika Podstawowego oraz Użytkowników
Dodatkowych,

1.2.

zawierania w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Klienta umów cesji Wierzytelności (tj.
Finansowanie Faktur), z zastrzeżeniem przypadków, w których może odmówić zawarcia umowy cesji
Wierzytelności,

1.3.

prowadzenia ewidencji rozliczeń pomiędzy Fandla, a Użytkownikiem związanej z Wierzytelnościami i
Finansowaniem Faktur za pośrednictwem Portalu Klienta,

1.4.

informowania o wszelkich czynnościach realizowanych na rzecz Użytkownika określonych w Regulaminie.

Szczegółowe warunki wykonywania przez Fandla postanowień Umowy Ramowej określa Regulamin i TOiP.

§ 3.
1.

W ramach wykonywania Umowy Ramowej Użytkownik zobowiązuje się do:
1.1.

zawierania w formie elektronicznej umów cesji Wierzytelności, za pośrednictwem Portalu Klienta (tj.
Finansowania Faktur), zarówno przez Użytkownika Podstawowego oraz Użytkowników Dodatkowych;

1.2.

regulowania swoich zobowiązań wobec Fandla,

1.3.

wykonywania innych zobowiązań przewidzianych Umową Ramową i Regulaminem.

2.

Wybrane i uzgodnione przez obie strony warunki Umowy Ramowej mogą zostać określone w sposób indywidualny
pomiędzy Użytkownikiem, a Fandla. Wówczas warunki te będą stanowić uzupełnienie postanowień zawartych w
Umowie Ramowej, Regulaminie i TOiP.

3.

Indywidualne warunki Umowy Ramowej, w tym przede wszystkim postanowienia zawarte w TOiP, dostępne będą
dla Użytkownika za pośrednictwem Portalu Klienta.
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§ 4.
1.

Użytkownik Podstawowy, wraz ze wskazanymi przez niego Użytkownikami Dodatkowymi mogą składać
jednoosobowo wszelkie oświadczenia i Dyspozycje za pośrednictwem Portalu Klienta, w tym oświadczenia woli,
w imieniu i na rzecz Użytkownika.

2.

Wszelkie oświadczenia i Dyspozycje Użytkownika oraz Fandla, w tym oświadczenia woli, związane z Umową
Ramową, mogą być składane w formie elektronicznej, w tym za pośrednictwem Portalu Klienta lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.

Użytkownik, w przypadku stwierdzenia przez Fandla wskazanych w § 6 oraz Regulaminie przesłanek do
zastosowania Regresu, udziela Fandla pełnomocnictwa do złożenia w razie potrzeby w imieniu Użytkownika
oświadczenia woli o cesji zwrotnej przeniesionych przez Użytkownika na rzecz Fandla Wierzytelności lub ich części
oraz o uznaniu długu wynikającego ze zobowiązania Użytkownika do zapłaty ceny za Finansowanie Faktury.

§ 5.
1.

Użytkownik oświadcza, zapewnia i gwarantuje wobec Fandla w szczególności, że:
1.1.

Wierzytelność zgłoszona za pośrednictwem Portalu Klienta istnieje, nie została uregulowana przez
Kontrahenta i przysługuje Użytkownikowi;

1.2.

Użytkownik Podstawowy oraz Użytkownik Dodatkowy jest umocowany do działania w imieniu
Użytkownika, w tym do zaciągania zobowiązań i rozporządzania majątkiem;

1.3.

na moment zgłaszania Oferty Sprzedaży nie toczy się w stosunku do Wierzytelności żadne postępowanie
sądowe oraz że Wierzytelność nie jest objęta postępowaniem egzekucyjnym;

1.4.

Kontrahent nie informował Użytkownika, ani Użytkownik nie uzyskał samodzielnie informacji odnośnie
okoliczności prawnych lub faktycznych uniemożliwiających spłatę Wierzytelności w terminie;

1.5.

według wiedzy Użytkownika, Kontrahent jest wypłacalny, uznaje Wierzytelność i nie zgłasza żadnych
zastrzeżeń w przedmiocie zasadności Wierzytelności oraz jej wysokości i terminu zapłaty;

1.6.

Użytkownik jest wypłacalny, nie są prowadzone wobec niego żadne postępowania egzekucyjne, nie
zostało otwarte postępowanie likwidacyjne oraz nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe czy
restrukturyzacyjne;

1.7.

zgłoszona Wierzytelność nie jest przedawniona;

1.8.

Użytkownik nie posiada wobec Kontrahenta żadnych zobowiązań nadających się do potrącenia z
Wierzytelnością;

1.9.

zgłoszona Wierzytelność nie była przedmiotem wcześniejszej cesji dokonanej na rzecz osoby trzeciej ani
nie została zaoferowana do wykupu innemu faktorowi;

1.10.

nie istnieją żadne ograniczenia prawne dotyczące przeniesienia zgłoszonej Wierzytelności, w tym
wynikające z umów (np. zakaz cesji bez zgody drugiej strony) oraz wewnętrznych regulacji (uwzględniając
dokumenty założycielskie oraz regulaminy) Użytkownika oraz Kontrahenta, jak również nie zastrzeżono,
że cesja Wierzytelności wymaga zachowania określonej formy (np. pisemnej lub z podpisami
poświadczonymi notarialnie);

1.11.

odpis z Rejestru przedsiębiorców KRS dla Użytkownika zawiera prawidłowe i zgodne ze stanem
faktycznym dane, w szczególności w zakresie sposobu reprezentacji Użytkownika oraz osobach
wchodzących w skład Zarządu Użytkownika i pełniących funkcję prokurenta Użytkownika.

2.

Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Fandla o jakiejkolwiek zmianie odnośnie
okoliczności wskazanych w § 5 ust. 1 powyżej.

3.

Fandla oświadcza, że nie istnieją żadne, dotyczące jej okoliczności utrudniające lub uniemożliwiające nabycie
Wierzytelności od Użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Ramowej.

4.

Użytkownik niniejszym upoważnia Fandla, do zawiadomienia w jego imieniu Kontrahenta o zgłoszeniu
Wierzytelności oraz Finansowaniu Faktury. Zawiadomienie to będzie zawierać w szczególności nazwę i adres
Fandla oraz wskazywać rachunek, na który winna zostać dokonana zapłata Wierzytelności.
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§ 6.
1.

Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Fandla Opłaty Gwarancyjnej niezwłocznie, w szczególności
w przypadku, gdy:
1.1. którekolwiek z oświadczeń i zapewnień wskazanych w § 5 ust. 1 Umowy okaże się nieprawdziwe;
1.2. Kontrahent odmówi spłaty należności;
1.3. Kontrahent dokona spłaty Wierzytelności do Użytkownika, a Użytkownik nie zwróci kwoty Wierzytelności do
Fandla w terminie 3 dni roboczych, od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym Użytkownika;
1.4. brak będzie możliwości nawiązania kontaktu / współpracy z Kontrahentem w zakresie spłaty Wierzytelności,
przez okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych;
1.5. Kontrahent zakwestionuje parametry Wierzytelności, w tym przede wszystkim jej wysokości lub termin
spłaty;
1.6. nastąpi zgłoszenie przez Kontrahenta upadłości/rozwiązania działalności lub wystąpienia innego zdarzenia
wskazującego na zaprzestanie działalności przez Kontrahenta;
1.7. nastąpi uzasadnione podejrzenie przez Fandla oszustwa i potwierdzenia nieprawdy w procesie
wnioskowania o finansowanie przez Użytkownika lub potwierdzenia Wierzytelności przez Kontrahenta;
1.8. wystąpi inna sytuacja poza opisanymi powyżej, które jednoznacznie wskazują na brak woli spłaty należności
przez Kontrahenta.

2.

Zapłata Opłaty Gwarancyjnej powinna nastąpić na pierwsze wezwanie Fandla, na rachunek bankowy Fandla
wskazany w wezwaniu.

3.

Obowiązek zapłaty Opłaty Gwarancyjnej, jak również możliwość dochodzenia przez Fandla od Użytkownika
zapłaty Opłaty Gwarancyjnej, nie są uzależnione od podjęcia przez Fandla jakichkolwiek czynności, w
szczególności zmierzających do wyegzekwowania Wierzytelności od Kontrahenta.

4.

Uszczegółowieniem zasad naliczania Opłaty Gwarancyjnej są postanowienia Regulaminu.

§ 7.
1.

Osoby zawierające niniejszą Umowę Ramową w imieniu Użytkownika oświadczają, iż są prawnie umocowane do
jej zawarcia.

2.

Z tytułu świadczonych usług faktoringowych (Finansowania Faktur) Fandla przysługuje wynagrodzenie, w tym
przede wszystkim prowizje i opłaty określone w Regulaminie oraz TOiP.

3.

Fandla zobowiązuje się do informowania o wysokość należnego wynagrodzenia dla Fandla za pośrednictwem
Portalu Klienta.

4.

Użytkownik wyraża zgodę na realizację czynności windykacyjnych przez Fandla, w tym wysłanie wezwania do
zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej, w formie
elektronicznej. Wezwanie to będzie wysłane na adres elektroniczny Użytkownika wskazany w komparycji niniejszej
Umowy.

§ 8.
1.

Umowa Ramowa zawarta jest na czas nieokreślony.

2.

Użytkownik oraz Fandla są uprawnieni do wypowiedzenia Umowy Ramowej na zasadach oraz w trybie określonym
w Regulaminie.

3.

Regulamin i TOiP stanowią integralną część Umowy Ramowej.
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§ 9.
1.

Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Umowy Ramowej, jak również z Regulaminem i TOiP, akceptuje
ich treść oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2.

Umowa Ramowa została sporządzona w formie dokumentowej za pośrednictwem Portalu Klienta.

3.

Umowa Ramowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana. W sprawach nieuregulowanych
w niniejszej Umowie Ramowej lub Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

4.

Wszelkie spory wynikające z Umowy Ramowej podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Fandla.

5.

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.
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