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OGÓLNE WARUNKI UMOWY GIEŁDA (OWU GIEŁDA)
§ 1. Przedmiot zlecenia
1.
2.

3.

4.

5.

Przedmiotem umowy jest umieszczenie Wierzytelności należącej do Zleceniodawcy na Liście Wierzytelności
Zleceniobiorcy na warunkach określonych w niniejszym OWU.
Strony przez Listę Wierzytelności rozumieją produkty Zleceniobiorcy tj. Giełdę Wierzytelności, czy też Listę
Długów stanowiącą spis wierzytelności dostępny na platformie elektronicznej należącej i administrowanej
przez Zleceniobiorcę, lub podmiot z którym Zleceniobiorca współpracuje, a służącą do zamieszczania
ogłoszeń zawierających informacje o możliwości sprzedaży wierzytelności przez Zleceniodawcę w celu
prezentowania ich podmiotom potencjalnie zainteresowanym zakupem tych wierzytelności. Zleceniodawca
wyraża zgodę na umieszczenie Wierzytelności na platformie należącej do podmiotu z którym Zleceniobiorca
współpracuje.
Zleceniobiorca może, ale nie ma obowiązku, podejmować dodatkowo działania mające na celu dotarcie do
potencjalnych nabywców Wierzytelności (Użytkowników Sieci Internet lub innych podmiotów, które mogą
być potencjalnie zainteresowane nabyciem Wierzytelności), w szczególności poprzez upublicznienie
podstawowych informacji o możliwości sprzedaży Wierzytelności, w formie ogłoszeń zamieszczanych w
ogólnie dostępnych mediach lub linków zamieszczanych w wyszukiwarkach internetowych.
Zlecenie dokonania umieszczenia Wierzytelności na Liście Wierzytelności następuje poprzez:
a. podpisanie przez Zleceniodawcę umowy zlecenia windykacji prowadzonej przez Zleceniobiorcę wraz z
opcją dotyczącą umieszczenia Wierzytelności na Giełdzie Wierzytelności,
b. zlecenie jednorazowego umieszczenia przez Zleceniodawcę Wierzytelności na Liście Wierzytelności na
podstawie druku umowy umieszczenia Wierzytelności oznaczonego znakami firmowymi Zleceniobiorcy
wypełnionego i podpisanego przez osoby umocowane do reprezentacji Zleceniodawcy lub też za
pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej: http://kancelariamecenat.pl/2,gield_dlugow.html
c. zawarcie przez Zleceniodawcę ze Zleceniobiorcą umowy o współpracy dotyczącej umieszczania
Wierzytelności na Liście Wierzytelności.
W przypadku dokonania zlecenia zgodnie z § 1 ust. 4 lit. a niniejsze OWU stanowi integralną część
dokonanego zlecenia windykacji i jego OWU z tym jednak zastrzeżeniem, iż wypowiedzenie każdej z umów
należy dokonać odrębnie, wypowiedzenie zlecenia windykacji nie stanowi wypowiedzenia niniejszego
zlecenia.
§ 2. Wierzytelność

1. Zleceniodawca składając zlecenie przekazuje wszelkie niezbędne dane w celu zindywidualizowania
Wierzytelności mogącej być przedmiotem sprzedaży w szczególności imię i nazwisko Dłużnika, numer NIP,
miejscowość z której pochodzi dług oraz podstawę i wysokość wierzytelności. Zleceniodawca ma obowiązek
sprawdzenia poprawności przekazywanych danych przed ich przekazaniem. Dane te następnie zostają
udostępniane wyłącznie w celu umożliwienia sprzedaży wierzytelności.
2. Zleceniodawca oświadcza, iż zlecane do umieszczenia Wierzytelności dotyczą wyłącznie niespornych i
wymagalnych Wierzytelności powstałych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, lub w inny
uzgodniony i zatwierdzony przez Zleceniobiorcę sposób których istnienie, wysokość oraz wymagalność została
we właściwy sposób udokumentowana, a ponadto, iż wierzytelności te nie są zajęte przez organ w
postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym, ani obciążone prawem osoby trzeciej oraz są wolne od
innych wad prawnych.
3. Zleceniodawca ma obowiązek przedstawić kopie dokumentów potwierdzających istnienie Wierzytelności, w
szczególności faktury VAT i umowy, niezwłocznie po dokonaniu zlecenia, nie później jednak niż w terminie 3
dni od daty zlecenia umieszczenia Wierzytelności. Na żądanie Zleceniobiorcy Zleceniodawca obowiązany jest
przekazać także oryginały tych dokumentów, lub kopie notarialnie poświadczone za zgodność z oryginałem. W
przypadku nieprzekazania dokumentów lub ich kserokopii Zleceniobiorca ma prawo wstrzymać się od
umieszczenia Wierzytelności do czasu ich dostarczenia.
§ 3. Dane osobowe i odpowiedzialność
1. Złożenie zlecenia w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych Zleceniodawcy lub osoby reprezentującej Zleceniodawcę w zakresie niezbędnym do zamieszczenia
informacji o sprzedaży Wierzytelności w tym na udostępnienie tych danych innym Użytkownikom
zainteresowanym proponowaną Wierzytelnością.
2. Zleceniodawca w całości ponosi odpowiedzialność za to, że dane dotyczące Wierzytelności oraz identyfikujące
Dłużnika są prawdziwe, aktualne i kompletne oraz, że przekazanie tych danych w celu umieszczenia informacji
o sprzedaży wierzytelności nie narusza prawnie chronionych dóbr Dłużnika ani innych osób.
3. Zleceniodawca ma obowiązek aktualizowania i poprawiania danych osobowych oraz danych udostępnionej
Wierzytelności, w szczególności dokonanych przez dłużnika wpłat.
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4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie przez Zleceniodawcę obowiązku aktualizowania
danych jak również za podanie niepoprawnych, niekompletnych, nieaktualnych lub nieistniejących danych.
Zleceniobiorca nie ponosi również odpowiedzialności za skutki upublicznienia, pozycjonowania i ujawnienia w
Internecie wystawianych na zlecenie Zleceniodawcy ofert sprzedaży Wierzytelności i danych osobowych
Dłużników, również po ich usunięciu ze stron Serwisu.
5. Zleceniodawca odpowiada za wszelkie roszczenia, jakie zostałyby skierowane przeciwko Zleceniobiorcy z tytułu
naruszenia dóbr osobistych Dłużnika w związku z zamieszczeniem nieprawdziwych danych dotyczących
samego Dłużnika, bądź jego długu.
6. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z usług, jeżeli ta niemożność
jest następstwem okoliczności niezależnych od Zleceniobiorcy (w szczególności awaria systemu, awaria sieci
teleinformatycznej itp.), bądź zależnych, lecz koniecznych dla prawidłowego działania systemu (w
szczególności wprowadzania zmian systemowych).
§ 4. Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie z tytułu przyjęcia zlecenia umieszczenia Wierzytelności wynosi:
a. w przypadku wskazanym w § 1 ust. 4 lit. a zlecenie umieszczenia Wierzytelności przy jednoczesnym
dokonaniu zlecenia windykacji jest bezpłatne,
b. w przypadku wskazanym w § 1 ust. 4 lit. b zlecenie umieszczenia Wierzytelności wynosi jednorazowo
kwotę 50,00zł netto niezależnie od wysokości Wierzytelności.
c. w przypadku wskazanym w § 1 ust. 4 lit. c wynagrodzenie za zlecenie umieszczenia Wierzytelności
określone zostanie w umowie o Współpracy Dotyczącej Umieszczania Wierzytelności, lub też w
Ogólnych Warunkach Umowy właściwych dla tej umowy.
2. W przypadku ponownego zlecenia umieszczenia Wierzytelności § 4 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. Zleceniobiorca i Zleceniodawca przewidują możliwość umieszczenia danych dłużnika także w oparciu o inne
wynagrodzenie. Wartość umieszczenia w takiej sytuacji musi być ujęta na druku zlecenia i potwierdzona przez
Zleceniobiorcę.
§ 5. Sprzedaż wierzytelności
1. W przypadku gdy do Zleceniobiorcy zgłosi się podmiot mający zamiar dokonać zakupu Wierzytelności będącej
przedmiotem umieszczenia na Liście Wierzytelności Zleceniobiorca niezwłocznie przekaże informacje
Zleceniodawcy dotyczące złożonej oferty.
2. Zleceniodawca podejmuje decyzję o sprzedaży Wierzytelności, czy też prowadzeniu dalszych negocjacji
dotyczących sprzedaży Wierzytelności niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48h od otrzymania informacji o
ofercie od Zleceniobiorcy. W przypadku braku stanowiska uważa się, iż Zleceniodawca nie wyraża zgody na
przyjęcie oferty.
3. W przypadku przyjęcia oferty przez Zleceniodawcę, transakcja przelewu Wierzytelności oraz wszelkie dalsze
uzgodnienia dokonywane są za pośrednictwem Zleceniobiorcy. W takiej sytuacji Zleceniobiorcy przysługuje
wynagrodzenie wskazane w § 6 ust. 3 OWU.
4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za działanie podmiotu oferującego zakup Wierzytelności, jak
również nie poręcza w żadnej formie zobowiązań zaciągniętych przez ten podmiot, ani nie jest gwarantem
wykonania takiej umowy.
§ 6. Zakończenie zlecenia
1. Usunięcie Wierzytelności z Listy Wierzytelności skutkuje zakończeniem zlecenia i dokonywane jest:
a. w sytuacji gdy dłużnik dokona spłaty przedmiotowej Wierzytelności w całości lub w części, a spłata ta
zostanie potwierdzona i uznana przez Zleceniodawcę. W przypadku gdy Zleceniodawca zawarł ze
Zleceniobiorcą umowę zlecenia windykacji o której mowa w § 1 ust. 4 lit. a wymogiem usunięcia
Wierzytelności będzie zapłata wymaganej w tej umowie prowizji.
b. umieszczona Wierzytelność zostanie sprzedana na rzecz nabywcy za pośrednictwem Zleceniobiorcy,
c. w przypadku złożenia przez Wierzyciela wniosku o usunięcie wierzytelności z listy wierzytelności o
której mowa w § 1 ust. 2 OWU z innego powodu niżeli spłata należności lub bez podania powodu.
Złożenie wniosku równoznaczne jest z wypowiedzeniem umowy przez Zleceniodawcę.
2. W przypadkach zakończenia zlecenia w sposób wskazy w ust. 1 lit. b i c, czy też jego zakończenia
w jakikolwiek inny sposób Zleceniobiorca posiada prawo obciążenia Zleceniodawcy opłatą w wysokości 2%
netto od wartości brutto wierzytelności wskazanej na Liście Wierzytelności, nie mniejszej jednak niż 300zł
netto.
3. W przypadku gdy Zleceniodawca częściowo, lub w całości umorzy Wierzytelności, czy też dokona jej
potrącenia z przysługującymi mu wierzytelnościami po podpisaniu zlecenia opłata wskazana w § 6 ust. 2
również przysługuje Zleceniobiorcy.
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4. Opłata wskazana w § 6 ust. 2 jest pobierana od Zleceniodawcy z chwilą złożenia wniosku o usunięcie
Wierzytelności z Listy Wierzytelności. Do czasu uregulowania opłaty Zleceniobiorca może wstrzymać usunięcie
Wierzytelności z Listy Wierzytelności.
5. Zleceniobiorca posiada prawo w każdej chwili, bez jakiegokolwiek uprzedzenia i bez podania przyczyny
usunięcia informacji o sprzedaży wierzytelności w szczególności w sytuacji powzięcia wątpliwości co do
wymagalności, bezsporności czy też zasadności wskazanej Wierzytelności. W takiej sytuacji Zleceniobiorca ma
prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Zleceniodawca nie posiada żadnych uprawnień
dotyczących zwrotu uiszczonej wcześniej opłaty za przyjęcie zlecenia. Opłata za usunięcie Wierzytelności
wskazana w § 6 ust. 2 nie przysługuje.
6. Usunięcie następuje na uzasadniony wniosek Zleceniodawcy, lub z własnej inicjatywy Zleceniobiorcy bez
zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania potwierdzenia przez
Zleceniobiorcę od Zleceniodawcy spłaty należności, otrzymania wniosku lub też innych okoliczności
uzasadniających usunięcie wierzytelności.
§ 7. Inne postanowienia
1. Sądem właściwym rozstrzygającym ewentualne zaistniałe spory pomiędzy stronami będzie Sąd właściwy dla
siedziby Zleceniobiorcy.
2. Zleceniodawca i Zleceniobiorca zgodnie oświadczają, że na równi z oryginałem uznaje się treść zlecenia
podpisanego i przesłanego przez strony drogą telefaksową lub mailową.

Obowiązuje od 2 marca 2015r.

