Zamówienie na pojedynczy Raport Handlowy
(prosimy wysłać na adres email: dokumenty@eulerhermes.com)
1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa lub nr Klienta
Adres rejestrowy
Ulica, nr domu, nr lokalu
Miejscowość

Kod pocztowy

Kraj

Nr telefonu

NIP

Fax

Polska

PL

E-mail

Osoba do kontaktu

2. DANE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Nazwa firmy

Adres rejestrowy
Ulica, nr domu, nr lokalu
Miejscowość

Kod pocztowy

Kraj

Polska

Dane rejestrowe
REGON

NIP

Nr telefonu

Fax

Nr EDG /
KRS

Informacje dodatkowe dotyczące
zlecenia

3. TRYB REALIZACJI I CENA
☐ normalny – 5 dni roboczych – 150 PLN netto

☐ przyspieszony – 3 dni robocze – 300 PLN netto

☐ błyskawiczny – 24h – 450 PLN netto

4. WERSJA JĘZYKOWA
☐ polska

☐ angielska

☐ niemiecka

5. SPOSÓB DOSTARCZENIA RAPORTU
☐ e-mail

☐ fax

6. ZGODA NA UJAWNIENIE ZLECENIODAWCY
☐ tak

☐ nie

Osoba podpisująca zamówienie oświadcza, że jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego. Zamawiający oświadcza również, że zapoznał się z treścią poniższych warunków, rozumie je i uznaje za wiążące. Złożenie niniejszego oświadczenia dla swej skuteczności nie wymaga podpisu Zamawiającego.
Zamawiający przyjmuje bez zastrzeżeń następujące warunki:
1. Raport Handlowy (dalej zwany jako „Raport”) jest prezentacją formalno-prawnej i finansowej sytuacji badanego przedsiębiorcy i jest efektem wykorzystania
źródeł informacji Zleceniobiorcy oraz źródeł ogólnie dostępnych. Raport zawiera następujące grupy danych: dane rejestrowe, dane finansowe (o ile są dostępne
lub mogą zostać udostępnione), ocenę badanego przedsiębiorcy według skali Zleceniobiorcy oraz ocenę moralności płatniczej na podstawie danych pochodzących z programu Analiz Branżowych i zdarzeń windykacyjnych rejestrowanych przez Zleceniobiorcę w jego systemie informatycznym (o ile są dostępne).
2. Raporty przeznaczone są wyłącznie dla Zamawiającego i nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Nie mogą być publikowane ani wykorzystywane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Zamawiający przyjmuje odpowiedzialność za dochowanie poufności przekazywanych informacji. Udostępnienie informacji osobom trzecim wymaga wyraźnej, pisemnej zgody Euler Hermes Collections Sp. z o.o.
3. Zamówienie uznaje się za złożone skutecznie z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia prawidłowego wprowadzenia do systemu teleinformatycznego niniejszego formularza zamówienia wraz z potwierdzeniem dokonania przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.
4. W przypadku złożenia zamówienia przez Zamawiającego w dzień roboczy, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przed godziną 12:00, dzień złożenia
zamówienia uważa się za dzień rozpoczęcia jego realizacji. Dla zamówień otrzymanych po godzinie 12:00, pierwszym dniem realizacji jest następny dzień roboczy, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku braku możliwości wykonania Raportu w terminie wskazanym na niniejszym zamówieniu,
Zleceniobiorca zawiadomi pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu. Zamawiający może wówczas
odstąpić od zamówienia, w następstwie czego nie zostanie on obciążony kosztami wykonania Raportu. W przypadku nieodstąpienia od zamówienia we wskazanym powyżej trybie, w dniu roboczym, w którym Zleceniobiorca przesłał informację o braku możliwości wykonania Raportu w ter minie wskazanym
w zamówieniu, przyjmuje się, że Zamawiający od realizacji zamówienia nie odstąpił.
5. Raport przygotowywany jest przy dołożeniu maksymalnej staranności o kompletność przekazywanych informacji. Jednocześnie zastrzega się, że w szczególnych przypadkach może wystąpić brak możliwości uzyskania niektórych danych. Informacja, że firma nie istnieje pod podanym przez Zleceniodawcę adresem
jest również Raportem Handlowym. Raport przekazywany jest bez podawania źródeł informacji.
6. Euler Hermes Collections Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wiarygodność wykorzystanych źródeł informacji. Zamawiający wykorzystuje
przekazane dane na własną odpowiedzialność.
7. Za datę dokonania zapłaty strony przyjmują datę złożenia w banku przez Zleceniodawcę polecenia przelewu.
8. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu.
9. Administratorem danych osobowych zawartych w Raporcie, korzystających z ochrony na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych, jest spółka BIURO24H.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goleniowie (nr KRS: 0000505615).

Data (dzień-miesiąc-rok)

Pieczęć firmowa Zleceniodawcy oraz podpisy i pieczęcie imienne osób upoważnionych
do reprezentacji Zleceniodawcy

Euler Hermes Collections Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa
tel. 22 385 46 55
fax 22 385 46 99
www.eulerhermes.pl

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego,
Nr KRS: 0000044623; NIP: 527-21-77-123;
Wysokość kapitału zakładowego: 18 941 000,00 zł;
Siedziba: Warszawa

