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Umowa
dotycząca korzystaniu z portalu
Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.pl
zawarta dnia:

w .............................................................................

pomiędzy administratorem portalu Ogólnopolska Giełda Wierzytelności www.ogw.pl
firmą Lexius Jan Kliber i Angela Korzewska Spółka Jawna z siedzibą w Kaliszu zwaną dalej Administratorem,
a firmą:
E-mail:
Nr NIP:

@
Telefon:
Kierunek

Ulica :

Nr:

Kod:

_

Miasto:

Konto
reprezentowaną przez : 1) ...............................................................................
2) ...............................................................................
zwaną dalej UŜytkownikiem.
§ 1 Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy są warunki współpracy pomiędzy Administratorem, a UŜytkownikiem w zakresie korzystania z usług
świadczonych przez Administratora w ramach portalu internetowego Ogólnopolska Giełda Wierzytelności www.ogw.pl
1.

§ 2 Zobowiązania Administratora i UŜytkownika
Administrator zobowiązuje się do udostępnienia UŜytkownikowi moŜliwości korzystania z usług portalu internetowego
Ogólnopolska Giełda Wierzytelności www.ogw.pl na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz w Regulaminie
Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.pl w tym w szczególności:
o
o
o

sprzedaŜ wierzytelności poprzez Ogólnopolską Giełdę Wierzytelności www.ogw.pl
zakup wierzytelności poprzez Ogólnopolską Giełdę Wierzytelności www.ogw.pl
zlecanie Monitoringu Kontrahentów (wybranych lub wszystkich)

oraz umoŜliwi na preferencyjnych warunkach ustalanych indywidualnie do danej sprawy składanie zleceń:
o
o
o
2.
3.

windykacji polubownej
dochodzenia roszczeń finansowych na drodze sądowej
Wspomagania Egzekucji Komorniczej

UŜytkownik bez wnoszenia jakichkolwiek opłat wstępnych ma moŜliwość wystawiania na sprzedaŜ na Ogólnopolskiej
Giełdzie Wierzytelności www.ogw.pl bezspornych wierzytelności przysługujących mu od dłuŜników.
O ile nie istnieją inne ustalenia między stronami niniejszej umowy, Administratorowi przysługuje od UŜytkownika
wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 1% wierzytelności sprzedanych lub odzyskanych przez UŜytkownika od dłuŜnika
po umieszczeniu ich na Ogólnopolskiej Giełdzie Wierzytelności www.ogw.pl niezaleŜnie od formy rozliczenia się dłuŜnika
z UŜytkownikiem.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

UŜytkownik moŜe w dowolnym momencie usunąć wystawioną na sprzedaŜ wierzytelność lub ograniczyć jej kwotę.
UŜytkownik musi usunąć wystawioną na sprzedaŜ wierzytelność lub ograniczyć jej kwotę niezwłocznie po uregulowaniu
zobowiązania przez dłuŜnika i ponosi pełną odpowiedzialność za upublicznienie prawidłowej i aktualnej kwoty zadłuŜenia.
Usunięcie wierzytelności z Ogólnopolskiej Giełdzie Wierzytelności www.ogw.pl lub ograniczenie jej kwoty przez
UŜytkownika stanowi dla Administratora podstawę do wystawienia faktury VAT za korzystanie z giełdy w wysokości 1%
netto wartości wierzytelności wycofanych z Giełdy.
UŜytkownik ma prawo do zlecania Monitoringu Kontrahentów na preferencyjnych warunkach ustalonych z
Administratorem.
Udokumentowanie przez dłuŜnika spłaty całości lub części zobowiązania stanowi dla Administratora podstawę do
ograniczenia lub wycofania wystawionej na sprzedaŜ wierzytelności oraz obciąŜenia UŜytkownika prowizją, o której mowa
w § 2 niniejszej umowy, a w szczególności w punktach od 3 do 6 włącznie.
Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, a kaŜda ze Stron moŜe rozwiązać Umowę w dowolnym momencie poprzez
pisemne wypowiedzenie złoŜone drugiej Stronie.
Wypowiedzenie złoŜone przez UŜytkownika traktowane będzie przez Administratora na równi z usunięciem wierzytelności
wystawionych na sprzedaŜ ze skutkami opisanymi w §2 niniejszej umowy, a w szczególności w punktach od 3 do 6.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem niewaŜności.
UŜytkownik podpisując niniejszą umowę akceptuje równieŜ Regulamin Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.pl
dostępny na stronie www.ogw.pl
Na czas trwania umowy o stałej współpracy, Zleceniodawca otrzymuje od Zleceniobiorcy pieczątkę do sygnowania
wystawianych przez siebie faktur, zawierającą informację:
SZANOWNY KLIENCIE
Brak zapłaty w terminie
spowoduje upublicznienie danych
i sprzedaŜ wierzytelności poprzez

Ogólnopolską Giełdę Wierzytelności

www.ogw.pl
14. W przypadku rozwiązania umowy, UŜytkownik zaprzestaje sygnowania pieczątką prewencyjną swoich faktur i niezwłocznie
w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy zwraca Administratorowi otrzymaną pieczątkę pod rygorem kary w wysokości
500 zł +23%VAT
15. UŜytkownik zobowiązuje się w trakcie obowiązywania niniejszej umowy do zapłaty na rzecz Administratora comiesięcznej
opłaty w wysokości:
zł

(+23% VAT) (słownie: ................................................................................. zł )

16. UŜytkownik, w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, wnosi następujące opłaty na rzecz Administratora:
a

za kaŜdego kontrahenta monitorowanego przez Ogólnopolską Giełdę Wierzytelności www.ogw.pl przez okres jednego roku

zł + 23%VAT

b

za kaŜdą otrzymaną pieczątkę prewencyjną

zł + 23%VAT

c

za przeprowadzenie Wywiadu Gospodarczego Sprawdzającego

zł + 23%VAT

d

zł + 23%VAT

17. UŜytkownik oświadcza, Ŝe bierze pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych przekazywanych do Administratora i za
ich aktualizację.
18. Strony zgodnie oświadczają, Ŝe wszelkie informacje, oświadczenia i dyspozycje przekazywane na naleŜący do
Administratora adres e-mail: ogw@ogw.pl z posiadanego przez UŜytkownika adresu e-mail o nazwie:
@
będą równowaŜne informacjom, oświadczeniom i dyspozycją składanym przez UŜytkownika w formie pisemnej.
19. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej Umowy jest sąd właściwy miejscowo ze względu na
siedzibę Administratora.
W imieniu Administratora

......................................................

W imieniu UŜytkownika

………………….....................................................................................................
pieczątka i czytelne podpisy osób upowaŜnionych do reprezentacji UŜytkownika

