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UMOWA O WINDYKACJĘ WIERZYTELNOŚCI
Zawarta w …………………………………………, w dniu …………………………roku, pomiędzy:
Michałem Gortatem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą PROFIT INKASSO Michał Gortat
w Łodzi (91-024), ul. Wielkopolska 53, NIP: 732 – 217 – 84 – 40, zwany dalej w umowie
ZLECENIOBIORCĄ
a
imię i nazwisko/nazwa firmy: ...................................................................................................................................
miejsce zamieszkania/siedziba: ................................................................................................................................ .
zwany dalej w umowie ZLECENODAWCĄ
następującej treści:
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§1
ZLECENIOBIORCA prowadzić będzie na rzecz i w imieniu ZLECENIODAWCY działania mające
doprowadzić do spłaty całości wierzytelności przysługującej ZLECENIODAWCY od dłużnika:
……………………………………………………………………………adres…………………………
………………………………………………………………… zwany dalej DŁUŻNIKIEM, w kwocie:
…………………...… („Wierzytelność”) na podstawie: ………………………………………………….
ZLECENIODAWCA oświadcza, że nie przysługują mu inne wierzytelności względem DŁUŻNIKA.
Zlecenie windykacji obejmuje wszystkie wierzytelności należne ZLECENIODAWCY od Dłużnika,
nawet przyszłe, pod warunkiem, że powstały w trakcie obowiązywania umowy. W takim przypadku
uznaje się, że zapłata od DŁUŻNIKA na rzecz ZLECENIODAWCY następuje na rzecz spłaty
Wierzytelności. Niniejszy zapis nie uchybia treści § 1 ust 1.
Działania ZLECENIOBIORCY będą miały charakter wyłącznie starannego działania i tylko tak mogą
być oceniane.
§2
ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do przekazania ZLECENIOBIORCY wszelkich dokumentów i
informacji niezbędnych przy realizacji zlecenia wskazanych przez ZLECENIOBIORCĘ oraz innych
dokumentów i informacji pomocnych przy realizacji zlecenia. Jednocześnie ZLECENIODAWCA
udzieli stosownego pełnomocnictwa ZLECENIOBIORCY, bez możliwości jego odwołania w czasie
trwania umowy.
ZLECENIODAWCA potwierdza zgodność przekazanych dokumentów ze stanem faktycznym.
ZLECENIOBIORCA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje, rzetelność, prawdziwość i kompletność
przekazywanych mu informacji i dokumentów od ZLECENIODAWCY.
§3
ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do zapłaty na rzecz ZLECENIOBIORCY wynagrodzenia
określonego w sposób procentowy od wyegzekwowanej sumy z tytułu Wierzytelności. Zapis ten nie
uchybia innym postanowieniom umowy dotyczącym wynagrodzenia zleceniobiorcy.
Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie w wysokości ……. %.
ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie 7 dni od chwili, gdy
DŁUŻNIK spłaci Wierzytelność lub w jakikolwiek sposób zaspokoi ZLECENIODAWCĘ w całości
bądź w części. Sytuacja, w której przysługuje ZLECENIOBIORCY wynagrodzenie obejmuje również
odzyskanie przez ZLECENIODAWCĘ w ten sposób, że dojdzie do spłaty Wierzytelności w całości
bądź w części. Sytuacja, w której przysługuje ZLECENIOBIORCY wynagrodzenie obejmuje również
odzyskane przez ZLECENIODAWCĘ Wierzytelności od DŁUŻNIKA w toku egzekucji komorniczej.
ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie ZLECENIOBIORCĘ o
dokonaniu spłaty Wierzytelności przez DŁUŻNIKA
Strony zgodnie ustalają, iż od chwili podpisania niniejszej umowy, wszelkie środki jakie zostaną
przekazane od DŁUŻNIKA na rzecz ZLECENIODAWCY w sposób bezpośredni lub pośrednio
uznawane będą za wynik działania ZLECENIOBIORCY i będą stanowiły podstawę do wypłaty
umówionego wynagrodzenia. Zapłacenie przez DŁUŻNIKA tylko części Wierzytelności nie zwalnia
ZLECENIODAWCY do zapłacenia ZLECENIOBIORCY wynagrodzenia za wpłaconą część.
Podstawą do wypłaty wynagrodzenia wskazanego w §3 ust 1 i 2 jest również sytuacja, w której
Wierzytelność przekazana do windykacji jest niewymagalna lub ZLECENIODAWCA dokonał cesji
Wierzytelności lub zwolnił DŁUŻNIKA z długu lub DŁUŻNIK dokonał potrącenia z wierzytelności
przysługującej mu w stosunku do ZLECENIODAWCY bądź w inny sposób ustały jego roszczenia w
stosunku do DŁUŻNIKA.
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Wynagrodzenie opisane w §3 ust 2 zostanie powiększone o należny podatek VAT, który na dzień
podpisania umowy wynosi 23%.
W przypadku opóźnienia ZLECENIODAWCY w zapłacie wynagrodzenia ZLECENIOBIORCY, jest
on zobowiązany do zapłaty odsetek umownych w wysokości maksymalnej.
§4
ZLECENIODAWCA zobowiązuje się po wyczerpaniu procedury negocjacji przed sądowych do
dochodzenia swoich roszczeń przed sądem powszechnym w celu dochodzenia Wierzytelności.
Dochodzenie roszczeń odbywać się będzie za pośrednictwem ZLECENIOBIORCY bądź innego
podmiotu wskazanego przez ZLECENIOBIORCĘ. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do udzielenia
pełnomocnictwa profesjonalnemu pełnomocnikowi – adwokatowi lub radcy prawnemu, wskazanemu
przez ZLECENIOBIORCĘ, w celu wykonania umowy i dochodzenia roszczeń przed sądem. Zapis §2
ust 1 stosuje się odpowiednio.
ZLECENIODAWCA pokryje koszty opłaty sądowej, skarbowej i innych kosztów wymaganych przez
sąd w postępowaniu sądowym oraz koszty zaliczek żądanych przez komornika i innych opłat w
postępowaniu egzekucyjnym na żądanie ZLECENIOBIORCY.
W przypadku rezygnacji ZLECENIODAWCY z dochodzenia swoich roszczeń przed sądem
powszechnym lub niedokonania wpłat wskazanych w §4 ust 2 na żądanie ZLECENIOBIORCY,
powodujących niemożność dochodzenia lub egzekucji Wierzytelności, pomimo wezwania
ZLECENIOBIORCY do ich dokonania w terminie 7 dni i bezskutecznego upływu tego terminu oraz
braku dostarczenia ZLECENIOBIORCY dowodu uiszczenia tych opłat i wypowiedzenia z tego powodu
umowy przez ZLECENIOBIORCĘ, bądź wypowiedzenia niniejszej umowy przed bądź po dacie
wniesienia powództwa ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do zapłaty ZLECENIOBIORCY połowy
należnego wynagrodzenia jakie zapłaciłby po odzyskaniu całej Wierzytelności, z tym zastrzeżeniem, że
wynagrodzenie staje się należne i wymagalne z dniem wypowiedzenia umowy, pod warunkiem , że
ZLECENIOBIORCA rozpoczął wykonywanie niniejszej umowy , z zastrzeżeniem zapisu ust 4 poniżej.
ZLECENIODAWCA nie ponosi kosztów obsługi prawnej dochodzonego roszczenia, za wyjątkiem
kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym płatnych po ich
zasądzeniu i wyegzekwowaniu, za wyjątkiem sytuacji, kiedy wypowiedzenie umowy nastąpi po dacie
wniesienia powództwa. Wtedy koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym stają się
należne i wymagalne z dniem wypowiedzenia umowy, a ich wysokość ustalona zostanie zgodnie z § 2
ust 1,2, §3, §6 pkt 1-7, § 10 ust 1 pkt 7 rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 28 września
2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów
pomocy prawnej udzielonej przez Radce prawnego ustanowionego z urzędu
ZLECENIOBIORCA wyłącza swoją odpowiedzialność za przedawnienie roszczenia objętego
zleceniem windykacji.
§5
Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony i może być rozwiązana przez każda ze stron w formie
pisemnej pod rygorem nieważności z zachowaniem trzymiesięcznego okresu liczonego od początku
następnego miesiąca.
Wszystkie wpłaty dokonywane przez dłużnika w terminie 6 miesięcy od daty rozwiązania umowy
traktowane będą jako efekt pracy ZLECENIOBIORCY i zobowiązują ZLECENIODAWCĘ do
zapłacenia wynagrodzenia zgodnie z § 3 pkt 1 i 2.
§6
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Jakiekolwiek zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzone jedynie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§7
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy będą poddane rozstrzygnięciu sądu
powszechnego właściwego dla ZLECENIOBIORCY.
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