UMOWA O DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

Zawarta w ……………………………. dnia …………………………… roku pomiędzy :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( imię, nazwisko poszkodowanego, adres)

legitymującym/ą się dowodem osobistym seria ………………… nr ……………………………..
zwanym/ą dalej ZLECENIODAWCĄ
a
GREMAX sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ( PRAEMIUM24 – TWOJE ODSZKODOWANIA )
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie, pod numerem KRS 000431657, NIP 678 314 57 74, REGON: 122643321
reprezentowaną przez:
Mariusza Przybycień – Prezesa Zarządu
zwanym/ą dalej ZLECENIOBIORCĄ

§1
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się na zlecenie Zleceniodawcy do prowadzenia sprawy związanej
z dochodzeniem roszczenia powstałego w związku ze zdarzeniem z dnia
…………………………….. , a Zleceniodawca oświadcza iż nie powierzył żadnemu innemu podmiotowi
dochodzenia roszczeń z przedmiotowego zdarzenia.
2. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy dochodzenie i egzekwowanie wszelkich roszczeń
odszkodowawczych od firm ubezpieczeniowych lub innych podmiotów odpowiedzialnych za
zdarzenie z dnia …………………….. polegające na ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

§2
1. W celu umożliwienia realizacji zlecenia Zleceniodawca udziela Zleceniobiorcy pełnomocnictwa do
prowadzenia sprawy określonej w § 1, w jego imieniu ( załącznik nr 1 ).
2. Zleceniodawca zobowiązuje się do niepodejmowania czynności w zakresie realizacji niniejszej
umowy bez uprzedniego uzgodnienia ze Zleceniobiorcą, a w szczególności do niepowierzania
dochodzenia roszczeń innym podmiotom.
3. W sytuacji podjęcia przez Zleceniodawcę działań mających na celu uzyskanie świadczeń
należnych z tytułu zdarzenia określonego w § 1 niniejszej Umowy, bez wiedzy i zgody
Zleceniobiorcy, jak i w sytuacji gdy w skutek takich działań doszło do wypłaty na rzecz
Zleceniobiorcy świadczeń finansowych, Zleceniodawca zachowuje roszczenie względem
Zleceniobiorcy o wypłatę wynagrodzenia określonego w § 3, z tytułu realizacji niniejszej Umowy.
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4. Zleceniodawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Zleceniobiorcy wszelkich
dokumentów niezbędnych do realizacji zlecenia.
5. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do powierzenia w jego imieniu i na jego rzecz
dochodzenia roszczeń, o których mowa w § 1, a w szczególności w postępowaniu sądowym i
egzekucyjnym, przed uprawnionymi do tego podmiotami.
6. Zleceniobiorca jest obowiązany uzyskać zgodę Zleceniodawcy przed zakończeniem
postępowania w formie ugody sądowej lub pozasądowej. Rzeczona zgoda może zostać
wyrażona w formie pisemnej lub w drodze korespondencji elektronicznej, a także w formie ustnej
do wiadomości reprezentującego pełnomocnika procesowego. (czy nie bezpieczniej byłoby nie
uznawać formy ustnej takiego porozumienia, tym bardziej że już w kolejnym punkcie brak jest
wymienionej formy ustnej?)
7. Strony zobowiązane są do niezwłocznego informowania listem poleconym lub za pomocą poczty
elektronicznej o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania lub siedziby, danych osobowych i
numeru rachunku bankowego.
§3
1. Zleceniodawca nie pobiera żadnej opłaty wstępnej warunkującej nawiązanie współpracy.
2. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do odbioru uzyskanych w jego imieniu wszelkich
świadczeń w ramach wykonania niniejszej umowy.
3. Z tytułu wykonania niniejszej umowy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości
……………….
% netto plus należny podatek VAT 23 % ( słownie brutto:
……………………………………………………………………………………..
),
obliczanych
od
każdego
świadczenia przyznanego na rzecz Zleceniodawcy na skutek działań Zleceniobiorcy.
4. Zleceniodawca oświadcza, że przenosi na Zleceniobiorcę wierzytelność przysługującą mu
względem wszelkich podmiotów odpowiedzialnych za zdarzenie określone w § 1, w granicach
wysokości należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia określonego w zdaniu 1, a Zleceniobiorca
tak określoną wierzytelność przyjmuje.
5. W przypadku skierowania sprawy na drogę sądową, wszelkie koszty sądowe ( wpis sądowy,
zaliczki na poczet biegłych, opłaty skarbowe i związane z opłatami korespondencji oraz wszelkie
wydatki do których spełnienia zostanie wezwana strona powodowa) obciążają Zleceniodawcę,
o ile Zleceniodawca nie zostanie z kosztów tych zwolniony przez Sąd.
6. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie płatne w terminie nie późniejszym niż 7 dni licząc od daty
wypłaty świadczenie przez zobowiązanego do naprawienia szkody na rachunek bankowy
wskazany przez Zleceniobiorcę lub gotówką. (czy w tym zapisie nie chodziło o uregulowanie
dotyczące sytuacji gdy świadczenie zostaje wypłacone Zleceniobiorcy – wtedy można określić
termin w jakim powinien on przekazać pieniądze na rachunek wskazany przez Zleceniodawcę)
7. W sytuacji spełnienia świadczenia przez Zobowiązanego bezpośrednio do rąk Zleceniodawcy
zobowiązuje się On niezwłocznie powiadomić o tym Zleceniobiorcę i zapłacić wynagrodzenie
Zleceniobiorcy w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty otrzymania świadczenia przez
zobowiązanego na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę lub gotówką. W celu
realizacji powyższego obowiązku Zleceniodawca zobowiązuje się w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania świadczenia do powiadomienia o tym fakcie Zleceniobiorcy, dla ustalenia sposobu
przekazania Zleceniobiorcy należnego mu wynagrodzenia, w formie określonej w § 2 ust. 6.
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8. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy,
w tym faktur w formie elektronicznej.
§4
1. Niniejsza umowa zawarta jest na czas wyegzekwowania od podmiotów określonych w § 1 ust. 2
należnych Zleceniodawcy świadczeń.
2. Strony mają prawo do rozwiązania niniejszej Umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu
wypowiedzenia – nie dotyczy to przypadku gdy postępowanie odszkodowawcze jest
przedmiotem sporu sądowego ( zostało wszczęte postępowanie sądowe ).
3. Rozwiązanie Umowy jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Zleceniodawcę wszelkich
pełnomocnictw i upoważnień.
§5
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie w zastosowaniu będą miały przepisy
kodeksu cywilnego
2. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikłych z naruszenia postanowień niniejszej
umowy, jest sąd właściwy miejscowo z uwagi na siedzibę Zleceniobiorcy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

…………………………………………..
( ZLECENIODAWCA )

…………………………………………..
( w imieniu ZLECENIOBIORCY )

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883/, wyrażam zgodę na przetwarzanie aktualnie i w
przyszłości moich danych osobowych w systemach informatycznych, kartotekach, skorowidzach,
księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych przez Zleceniobiorcę w celu prowadzenia w
moim imieniu spraw związanych z przedmiotem niniejszej umowy i innych związanych z działalnością
Zleceniobiorcy

…………………………………………..
( ZLECENIODAWCA )
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