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   Mojawindykacja sp.  z o.o.           
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UMOWA 
Rocznej Ochrony Prawnej i Windykacyjnej TEMIDA PLUS 

                     

 

zawarta dnia ………………………………roku  w  ………………………….          pomiędzy:  

 

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

z siedzibą 

:................................................................................................................................................................ 

  

o numerze NIP ………………………………….  i posiadającą REGON ……………………………….  

 

E-mail. ……………………………… Tel……………………..Tel. kom. ……………………...   

 

oraz nr konta bankowego :    …………………………………………………………...………………… 

zwaną dalej Zleceniodawcą,  a firmą Mojawindykacja sp. z o.o.  z siedzibą 62-800 Kalisz, ul. 

Skarszewska 2 posiadającą  NIP   618-21-41-530  reprezentowaną przez osobę upoważnioną do jej 

reprezentacji zwaną dalej Zleceniobiorcą. 

 

§ 1. Przedmiot umowy: 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zapewnienie przez Zleceniobiorcę obsługi firmy Zleceniodawcy w 

zakresie czynności prawnych i windykacyjnych wyszczególnionych w poniżej przedstawionej tabeli:  

Zawartość Pakietu Rocznej Ochrony Prawnej i Windykacyjnej Ilość 

Konsultacje telefoniczne z prawnikiem lub radcą prawnym dotyczące 

wierzytelności, postępowań wobec dłużników, zabezpieczania transakcji 

handlowych i podpisywanych umów i porady w sprawie innych zagadnień 

prawnych. 

Bez 

limitu 

Sporządzanie pisemnych opinii prawnych lub umów w zakresie dochodzenia 

roszczeń finansowych, zabezpieczeń transakcji handlowych i umów zawieranych 

z klientami 

3 szt. 

Sprawdzenie wiarygodności kontrahenta oraz aktualności jego danych 

teleadresowych. 

6  raportów 

Prowadzenie spraw windykacyjnych oraz negocjacji i mediacji z dłużnikami.  Bez limitu 

Prowadzenie spraw sądowych dotyczących dochodzenia roszczeń finansowych. Bez limitu 

Pieczęć prewencyjna do sygnowania faktur i wezwań do zapłaty. 1 szt. 

Cennik Pakietu Rocznej Ochrony Prawnej i Windykacyjnej  

Jeżeli Zleceniodawca wybiera opłaty miesięczne ….………... zł 

Jeżeli Zleceniodawca wybiera opłatę jednorazową (za rok współpracy) 

przysługuje mu upust w wysokości: 

       

         20 % 

 

oraz udostępnienie Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę możliwości  korzystania z internetowej 

Platformy Windykacyjnej znajdującej się na stronie  www.mojawindykacja.pl w celu prowadzenie 

przez Zleceniodawcę samodzielnej i automatycznej windykacji dłużników oraz obsługę spraw 

windykacyjnych Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę na zasadach określonych w Regulaminie 

Platformy Windykacyjnej oraz Ogólnych Warunkach Realizacji Zlecenia Windykacji aktualnych na 

dzień podpisania niniejszej Umowy, znajdujących się na stronie internetowej www.mojawindykacja.pl 

w zakładce „Formularze”, z którymi Zleceniodawca zapoznał się i zaakceptował ich obowiązywanie 

poprzez podpisanie niniejszego formularza Umowy oraz dostarczenie go osobiście, pocztą e-mail lub 

pocztą tradycyjną do Zleceniodawcy. 

http://www.mojawindykacja.pl/
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2. W szczególności, Zleceniobiorca prowadził będzie dla Zleceniodawcy następujące czynności, w 

ilościach zgodnych z wybranym przez siebie Pakietem: 

a) udzielał telefonicznych i e-mailowych konsultacji i porad prawnych, 

b) sporządzał pisemne opinie prawne lub przygotowywał projekty umów do zawierania z klientami, 

c) udzielał pomocy w zakresie sprawdzania umów zawieranych przez Zleceniodawcę z klientami, 

d) służył doradztwem w zakresie problematyki prawnej dotyczącej zagadnień związanych z 

dochodzeniem roszczeń finansowych i prowadzeniem działalności gospodarczej, 

e) podejmował czynności windykacyjne wobec dłużników Zleceniodawcy, zgodnie z przyjętymi w 

tym zakresie procedurami określonymi w Ogólnych Warunkach Realizacji Zlecenia Windykacji 

obowiązującymi na dzień złożenia zlecenia i stanowiącymi integralną część niniejszej umowy, 

dostępnymi na stronie www.mojawindykacja.pl w zakładce „Formularze” 

f) zapewniał Zleceniodawcy reprezentację prawną we wszelkich sprawach gospodarczych 

prowadzonych przez Zleceniodawcę przed sądem, jak również sporządzał pisma procesowe, 

związane ze sprawowanym zastępstwem procesowym i egzekucyjnym (w przypadku konieczności 

wyjazdu do sądu lub urzędu poza granice miejscowości, w której znajduje się siedziba 

Zleceniobiorcy, Zleceniobiorcy lub Radcy Prawnemu przysługiwał będzie zwrot kosztów dojazdu w 

wysokości: „kilometrówka” lub kosztów powołania pełnomocnika substytucyjnego na podstawie 

faktury VAT wystawionej Zleceniodawcy przez Radce Prawnego lub Zleceniodawcę), 

g) umożliwi dokonywanie sprawdzania wskazanych kontrahentów pod względem ich wiarygodności 

gospodarczej w dostępnych Zleceniobiorcy zasobach informatycznych oraz na podstawie informacji 

uzyskanych z sądów, komorników i innych instytucji, 

h) poprowadzi działania Dodatkowego Wspomagania Egzekucji Komorniczej (wg propozycji złożonej 

w momencie kierowania sprawy do egzekucji komorniczej) polegających na dodatkowym 

oddziaływaniu na przebieg egzekucji komorniczej poprzez: 

- aktywne działania zmierzające do ustalenia majątku dłużnika, 

- kontaktowanie się z wierzycielem w sprawach wymagających jego decyzji, 

- udzielanie komornikowi uzyskanych informacji na temat majątku dłużnika, 

- osobisty kontakt z komornikiem w sprawach wymagających takich działań, 

- aktywne i sprawne wykonywanie poleceń i zarządzeń komorniczych, 

- uzyskiwanie od komornika informacji telefonicznej lub pisemnej na temat stanu egzekucji, 

- udzielanie informacji o stanie egzekucji na telefoniczne zapytania wierzyciela, 

- przesyłanie na życzenie wierzyciela informacji o stanie egzekucji komorniczej w formie raportu 

wysłanego na jego fax lub e-mail. 

 

3. Na czas trwania umowy o stałej współpracy, Zleceniodawca otrzymuje od Zleceniobiorcy pieczęć 

prewencyjną do sygnowania  wystawianych przez  siebie faktur lub wezwań do zapłaty o treści: 

 

Brak  zapłaty w terminie spowoduje  

wszczęcie działań windykacyjnych przez firmę 

Mojawindykacja  sp.  z o. o. 

Tel. (0-62) 500 59 59      Fax (0-62) 500 59 60 

 

a) powyższą pieczęć prewencyjną Zleceniodawca ma obowiązek zwrócić w ciągu 7 dni od dnia 

zakończenia niniejszej Umowy 

b) w przypadku niedopełnienia przez Zleceniodawcę obowiązku, o którym mowa wyżej, 

Zleceniobiorca może obciążyć Zleceniodawcę karą umowną w wysokości 200 zł. 

 

4. Zleceniobiorca w porozumieniu ze Zleceniodawcą  może ustalić inne stawki cennika znajdującego się w  

§ 1. pkt 1.  pod warunkiem uwidocznienia tego faktu w zapisach § 4. pkt 8 niniejszej umowy. 

 

§ 2.   Usługi dodatkowe:  

Na zlecenie Zleceniodawcy Zleceniobiorca może odpłatnie, ale na preferencyjnych warunkach 

finansowych zawartych w odrębnej umowie lub w dodatkowych pisemnych ustaleniach, zapewnić 

obsługę m. in. takich zagadnień jak: 

a) reprezentowanie Zleceniodawcy wobec jego wierzycieli, sądów, komorników i syndyków, 

b) reprezentowanie Zleceniodawcy w kontaktach z firmami windykacyjnymi i kancelariami prawnymi, 

http://www.mojawindykacja.pl/
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c) zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym  (200 zł + opłaty urzędowe), 

d) zawezwanie dłużnika do wyjawienia majątku przed sądem   (100 zł + opłaty urzędowe), 

e) dokonanie wpisu na hipotekę nieruchomości  (200 zł + opłaty urzędowe), 

f) zapewnienie pomocy prawnej w przypadku roszczeń kierowanych przeciwko Zleceniodawcy przez 

jego kontrahentów (50% kosztów zastępstwa procesowego w momencie przyjęcia sprawy do 

prowadzenia i 50 % kosztów zastępstwa procesowego po wydaniu wyroku sądowego ) 

 

§ 3.   Pełnomocnictwa: 

1. Zleceniodawca udziela Zleceniobiorcy pełnomocnictwa do wykonywania wszelkich, zgodnych z 

Prawem czynności, w stosunku do spraw zleconych do prowadzenia w postepowaniach 

polubownych, sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych. 

2. Zleceniodawca udziela wskazanemu przez Zleceniobiorcę Radcy Prawnemu pełnomocnictwa do 

prowadzenia spraw na etapie sądowym, egzekucyjnym, administracyjnym oraz do ustanawiania w 

jego imieniu dalszych pełnomocnictw do prowadzenia tych spraw i zawiera z tym radcą umowę o 

reprezentowanie Zleceniodawcy w prowadzonych dla niego sprawach. 

3. Zleceniodawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Zleceniobiorcę, do 

wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy oraz wyraża zgodę na otrzymywanie tych faktur w wersji 

elektronicznej 

4. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania na sprzedaż poprzez Ogólnopolską 

Giełdę Wierzytelności (www.ogw.info.pl) wierzytelności, zlecanych do odzyskania i ponosi 

odpowiedzialność za prawdziwość przekazanych danych. 

 

§ 4. Postanowienia dodatkowe: 

1. Sprawy zlecone na podstawie niniejszej umowy nie mogą być jednocześnie prowadzone przez inne 

firmy, kancelarie prawne lub innych pełnomocników. 

2. Zlecenia windykacyjne Zleceniodawca składał będzie do realizacji na zasadach opisanych w 

Ogólnych Warunków Realizacji Zlecenia Windykacji oraz Ogólnych Warunkach Użytkowania 

Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl  aktualnych na dzień złożenia danego zlecenia. 

3. Sprawy windykacyjne lub odszkodowawcze zlecone na podstawie niniejszej umowy, mimo 

rozwiązania samej umowy, mogą być dalej prowadzone przez Zleceniobiorcę, o ile nie wypowie 

on ich prowadzenia, na warunkach obowiązujących strony w momencie ich przyjęcia do realizacji, 

aż do odzyskania wszystkich należności łącznie z kosztami i odsetkami albo do uzyskania 

komorniczego postanowienia o bezskutecznej egzekucji. 

4. Zleceniodawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Zleceniobiorcę do 

wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy oraz wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie tych 

faktur bez podpisu wystawiającego, w formie elektronicznej. 

5. Zleceniodawca udziela Zleceniobiorcy zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz 

danych dotyczących swoich dłużników, w zakresie umożliwiającym realizację niniejszej umowy 

na zasadach aktualnie obowiązujących przepisów oraz tych przewidzianych w przepisach i 

rozporządzeniach dotyczących RODO i posiada w każdej chwili dostęp do tych danych oraz do 

dokonania ich zmiany czy ich usunięcia. 

6. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych przekazanych 

Zleceniobiorcy i zobowiązuje się do powiadamiania Zleceniobiorcy o wszelkich zmianach danych, 

zawartych w niniejszej umowie oraz w przekazywanych sprawach. 

7. Zleceniodawca akceptuje Ogólne Warunki Użytkowania Platformy Windykacyjnej 

www.mojawindykacja,pl obowiązujące na dzień złożenia zlecenia, które znajdujące się na stronie 

www.mojawindykacja.pl w zakładce„Formularze” i stanowiące integralną część niniejszej umowy. 

8. Zleceniodawca zobowiązuje się w trakcie obowiązywania niniejszej umowy do zapłaty na rzecz 

Zleceniobiorcy  opłat miesięcznych w wysokości: 

 
             zł (słownie: ………………………………………… złotych)  + 23% VAT 

lub opłaty rocznej w wysokości 

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

 

w zależności od wybranego wariantu opłat na podstawie faktury wystawionych przez Zleceniobiorcę. 

9. Zleceniobiorca ma prawo do pośredniczenia w przekazywaniu kwot należnych Zleceniodawcy od 

http://www.ogw.info.pl/
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 dłużnika lub komornika czy innych podmiotów i kompensowania z tych wpłat wszystkich 

 należności przysługujących mu lub radcy prawnemu od Zleceniodawcy. 

10. Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy wobec osób trzecich na temat prowadzonych 

spraw. 

11. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 

12. Sądem właściwym do rozstrzygania spraw spornych, będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zleceniobiorcy, 

13. Zleceniobiorca może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli Zleceniodawca 

nie wywiązuje się z opłat należnych Zleceniobiorcy, nie usuwa braków formalnych, nie odpowiada 

na korespondencję lub nie reaguje na propozycje kierowania sprawy do sądu lub do egzekucji 

komorniczej, nie udziela potrzebnych pełnomocnictw lub wycofuje udzielone pełnomocnictwa do 

reprezentacji swojej osoby lub firmy, którą reprezentuje. 

14. W przypadku nieuregulowania przez Zleceniodawcę trzech opłat miesięcznych Zleceniobiorca 

może zakończyć współpracę w trybie natychmiastowym. W tym przypadku Zleceniodawca 

zobowiązany jest do uiszczenia na konto Zleceniobiorcy natychmiastowo pozostałych do  

zapłacenia opłat miesięcznych obowiązujących do daty zakończenia umowy oraz 50%  

wnioskowanych kosztów zastępstwa procesowego w sprawach wniesionych do sądu, w których nie  

zapadło jeszcze orzeczenie  sądowe i 100% kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego  w  

sprawach, w których Zleceniobiorca uzyskał  wyrok/nakaz zapłaty, a także zobowiązany jest do  

uregulowania wszelkich innych należności przysługujących Zleceniobiorcy. 

15. Zleceniobiorca może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, a także zablokować 

Użytkownikowi możliwość korzystania z Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl , o 

ile Użytkownik nie wywiązuje się z opłat należnych Zleceniobiorcy lub używa Platformy 

Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl w sposób niezgodny z Ogólnymi Warunkami 

Użytkowania Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl. 

16. Strony ustalają, że niniejsza umowa została zawarta na okres jednego roku z możliwością je 

przedłużenia na zasadach podanych w § 4 pkt 16 i dopuszczają możliwość jej rozwiązania w 

formie porozumienia stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. 

17. Strony zgodnie ustalają, że UMOWA  Rocznej Ochrony Prawnej i Windykacyjnej TEMIDA PLUS 

automatycznie przedłużona zostanie, bez konieczności ponownego jej podpisania, na kolejny 

roczny okres obowiązywania (liczony od daty jej podpisania) pod warunkiem, iż żadna ze stron 

niniejszej umowy nie postanowi inaczej przesyłając drugiej stosowne oświadczenie poprzez email 

lub drogą pocztową, najpóźniej na dzień przed upływem rocznego terminu obowiązywania umowy. 

18. Po upływie kolejnego okresu rocznego, umowa w podany wyżej sposób będzie przedłużała się na 

19. kolejne okresy roczne dopóki któraś ze stron nie postanowi inaczej zawiadamiając druga stronę 

pisemnie poprzez e-mail lub drogą pocztową. 

20. Dodatkowo strony zgodnie ustalają, że …………………………………………………..............., 

 

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

 

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

21. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

8. Strony potwierdzają, że powyższe warunki niniejszej umowy oraz załączniki do niej zostały przez 

nie przeczytane, zrozumiane i w pełni zaakceptowane. 

 

  .......................  data ....................................... miejscowość  

 

 

 

 

 

 

……………....................... .....................................................................................................                     

Mojawindykacja sp. z o.o.                   pieczątka i czytelne podpisy osób upoważnionych  

do reprezentacji Zleceniodawcy 

http://www.mojawindykacja.pl/
http://www.mojawindykacja.pl/
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