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WARUNKI ODROCZONYCH PŁATNOSCI PRZELEWEM 

Każdy podmiot gospodarczy może wystąpić do Centrum Papieru z wnioskiem o przydzielenie limitu 
kredytowego i odroczoną płatność przelewem na podstawie faktury VAT. Wniosek zostanie rozpatrzony w 
terminie 7   dni od dostarczenia go do siedziby Centrum Papieru. Wniosek można dostarczyć osobiście lub 
pocztą wraz z niezbędnymi dokumentami opisanymi we wniosku. Wniosek zawiera 2 strony. Podstawą 
niezbędną do pozytywnego rozpatrzenia wniosku są następujące warunki: 

• Podmiot gospodarczy uregulował w terminie płatności z tytułu co najmniej 3 transakcji zakupu w
Centrum Papieru potwierdzanych fakturą VAT.

• Łączna wartość transakcji (do dnia złożenia wniosku) przekroczyła przynajmniej 1000 zł brutto.

Wniosek może zostać odrzucony w momencie gdy: 

• Złożony wniosek będzie niekompletny.

• Istnieje uzasadniona obawa, że podmiot nie wywiąże się ze swoich zobowiązań.

Wysokość limitu kredytowego, o który występuje podmiot nie może być większa niż 50% wartości brutto 
dotychczasowych transakcji. 

Przyznany limit kredytowy i prawo do odroczonej płatności przelewem na podstawie faktury VAT może zostać 
odebrane podmiotowi w przypadku gdy: 

• Spóźni się z uregulowaniem płatności za fakturę więcej niż 14 dni w stosunku do terminu płatności
określonego na fakturze.

• Nie wykona żadnych transakcji przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

• Podmiot nie ureguluje należnych odsetek w przypadku spóźnionej płatności (zgodnie z zapisami
dotyczącymi odsetek od nieterminowych płatności określonych we wniosku o przyznanie limitu kredytowego).

• Podane we wniosku dane uległy zmianie, a podmiot nie poinformował Centrum Papieru o tych
zmianach.

Podmiot gospodarczy, któremu przydzielono limit kredytowy, może wystąpić z wnioskiem o wyższy limit 
kredytowy nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od złożenia poprzedniego wniosku. W przypadku 
wystąpienia zmiany danych podanych we wniosku podmiot zobowiązany jest do złożenia nowego wniosku w 
terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu nastąpienia zmian. 

W przypadku gdy wartość brutto nieuregulowanych transakcji przekroczy limit kredytowy podmiot 
zobowiązany jest do wykonania przedpłaty przed odbiorem zleceń (lub w momencie odbioru) w wysokości 
pokrywającej nadwyżkę sumy wartości nieuregulowanych transakcji nad przydzielonym limitem kredytowym 
jako nieuregulowaną transakcję rozumie się wystawione ale nieuregulowane jeszcze faktury oraz zlecenia 
będące w trakcie realizacji). 

Akceptuję powyższe warunki. 

Miejscowość, data: ................................. Podpis: ......................................... 
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WNIOSEK 

o przydzielenie limitu kredytowego w firmie Centrum Papieru i odroczoną płatność przelewem na podstawie
faktury VAT.

Dane podmiotu gospodarczego, którego dotyczy wniosek (poniższe dane będą również umieszczane na 
wystawianych fakturach VAT):  

Pełna nazwa firmy: 

Ulica i numer: 

Kod pocztowy: 

Miasto:  

NIP:  

        i udzielenie  odroczonej  Wnoszę o   przydzielenie firmie limitu kredytowego  w  wysokości   
płatności  przelewem  na podstawie faktury VAT w terminie          dni od dnia wystawienia faktury VAT. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z WARUNKAMI ODROCZONYCH PŁATNOŚCI PRZELEWEM i w pełni 
je akceptuję. Oświadczam również, że w przypadku opóźnień w płatnościach firma wraz z główną należnością 
wpłaci odsetki w wysokości 0,2%  wartości  zaległych  faktur  za każdy dzień zwłoki. 

Akceptuję następujące formy składania zleceń przez pracowników firmy: 

• pisemną (zamówienie dostarczone do siedziby firmy lub przesłane faksem),
• elektroniczną (poprzez e-mail oraz stronę www),
• ustną (telefoniczną lub bezpośrednio w sklepie).

Dane osoby do której należy kierować wszelkie informacje na temat aktualnego stanu rozliczeń: 

Imię: 

Nazwisko 

Numer telefonu: 

Adres e-mail:  

Miejscowość, data: ................................. Podpis: .......................................... 

Informujemy, że z dniem 25 maja 2078 r. administratorem danych osobowych w naszym  sklepie  jest Centrum  Papieru 
Dariusz  Jucha z siedzibą w Krakowie (30-663), ul. Wolska 2c, NIP: 6767777689. Twoje dane przetwarzane będą w celach 
związanych z obsługą zapytań i realizacją zamówień zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.Urz. UE L 779, s. 7) - RODO. 
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