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            Miejscowość   ........................     

            Data .......................................

Wniosek o kredyt kupiecki

Nazwa firmy Klienta: .....................................................................................................................................

Numery NIP oraz REGON: ...........................................................................................................................

Planowane obroty miesięczne z It partners security sp. z o.o................................................................PLN

Do wniosku załączono: 

 Podpisaną umowę o współpracy z It partners security sp. z o.o.

 Aktualny wyciąg z KRS lub aktualny wpis do rejestru działalności gospodarczej*

 Zaświadczenia ”o niezaleganiu”  z Urzędu Skarbowego

 Zaświadczenia ”o niezaleganiu”  z ZUS lub kopia ostatniej płatności na rzecz ZUS*                                    

 inne: ........................................................................................... 

* niepotrzebne skreślić

Niniejszym oświadczam, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe.Zamawiający upoważnia do wystawiania faktur VAT
bez podpisu odbiorcy. W przypadku niedotrzymywania  terminów płatności  wyrażam zgodę na przeniesienie  (cesję)
wierzytelności wraz z odsetkami na rzecz innego podmiotu oraz zobowiązuję się do zapłaty przez firmę Klienta odsetek
karnych  w wysokości równej czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego  i
zapłaty przez firmę Klienta wszelkich kosztów windykacji zadłużenia. W przypadku jakichkolwiek zmian mogących mieć
wpływ na bezpieczeństwo zawieranych transakcji zobowiązuję się do natychmiastowej weryfikacji informacji zawartych w
tym wniosku pod rygorem poniesienia przez firmę Klienta pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone z tego tytułu
zarówno firmie it partners security sp zo.o.  jak i osobom trzecim.

IMIĘ, NAZWISKO, FUNKCJA I PODPIS Pieczątka firmowa
OSOBY REPREZENTUJĄCEJ FIRMĘ KLIENTA:         

WYPEŁNIA It partners security sp z o.o.:

Przyznana wysokość kredytu: ............................................................................ PLN 

Przyznany maksymalny termin płatności: ..............................................................dni

Podpis i pieczątka firmowa It partners security sp z o.o. :

http://zabezpieczenia.it/
http://zabezpieczenia.it/
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