Ogólne warunki umowy
na kompleksowe usługi Konsorcjum Kaczmarski Group
(umowa zawarta przez telefon)

Uwzględniając potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców, Uczestnicy Konsorcjum oferują pakiet kompleksowych usług z
zakresu zarządzania wierzytelnościami.
I. W ramach niniejszej Umowy, Kaczmarski Group sp. z o.o. (dalej: KG), z siedzibą we Wrocławiu i adresem: 51-214
Wrocław, ul. Danuty Siedzikówny 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie
Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000576742, NIP
895-20-53-350, kapitał zakładowy 82 757 000 zł, będąca Liderem Konsorcjum Kaczmarski Group (dalej jako
Konsorcjum), tworzonego przez podmioty określone w pkt. I Umowy (dalej jako Uczestnicy Konsorcjum), działająca w
imieniu własnym oraz na rzecz Uczestników Konsorcjum, zapewnia Klientowi dostęp do niżej opisanych usług, które
świadczone będą na preferencyjnych warunkach i w zakresie określonym w szczegółowych umowach zawartych przez
Klienta w ramach pakietu kompleksowych usług Uczestników Konsorcjum (dalej: usługi Konsorcjum), gdzie zadania
realizowane będą przez Uczestników Konsorcjum w zakresie przedmiotu ich działalności.

II. Klient samodzielnie modeluje, zgodnie z przyjętym przez siebie sposobem zarządzania wierzytelnościami w swoim
przedsiębiorstwie, zakres i sposób korzystania z usług Konsorcjum w ramach wybranego przez siebie pakietu usług, którego zakres
określony jest w Cenniku oraz w zawieranych przez Klienta szczegółowych umowach w ramach usług Konsorcjum, z tym, że
pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodarczych świadczone jest wyłącznie przez KRD BIG S.A. na zasadach określonych
w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
III.
Konsorcjum może zostać powiększone o nowych uczestników, celem dostarczenia Klientowi szerszego pakietu usług.
Aktualna lista uczestników Konsorcjum znajduje się pod adresem www.kaczmarskigroup.pl. Do nowych uczestników Konsorcjum
zastosowanie znajdą postanowienia niniejszej Umowy, w szczególności pkt II.
IV.
Umowa wchodzi w życie z dniem rejestracji przez KG. Rejestracja dokonywana jest na podstawie oświadczenia woli o
zawarciu Umowy, złożonego przez Klienta podczas rozmowy telefonicznej. Klient zobowiązany jest do przesłania podpisanego
oryginału Umowy. Korzystanie z pakietu usług Konsorcjum w pełnym zakresie wymagać może dostarczenia przez Klienta oryginału
poszczególnych umów w ramach usług Konsorcjum, o których mowa w pkt I, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z tych umów.
V. Za korzystanie z pakietu usług Konsorcjum Klient zobowiązuje się ponosić opłatę miesięczną
w wysokości określonej w Cenniku, inne opłaty określone w Cenniku oraz w odrębnych umowach, na podstawie faktury VAT
wystawionej przez KG, działającego jako Lider Konsorcjum. Opłata miesięczna w pierwszym miesiącu obowiązywania Umowy
naliczana jest proporcjonalnie do ilości dni pozostałych do zakończenia miesiąca, licząc od daty zarejestrowania umowy przez KG.

Opłaty naliczane są za każdy miesiąc z dołu i dokonywane są w oparciu o faktury, których termin płatności wynosi 10 dni od daty
wystawienia faktury, chyba że z postanowień umów, o których mowa w pkt I będzie wynikało inaczej. Strony ustalają, że KG może
zaliczyć wpłaty pochodzące od Klienta w pierwszej kolejności na poczet należności najdawniej wymagalnych, niezależnie od treści
późniejszych oświadczeń Klienta, w tym towarzyszących wpłacie. Klient wyraża zgodę na wystawianie przez KG faktur oraz innych
dokumentów z podpisem elektronicznym i wysłanie ich na adres e-mail wskazany w Umowie lub inny podany przez Klienta. Klientowi
przypisany zostanie indywidulany numer subkonta bankowego, na który Klient zobowiązany jest dokonywać wszelkich opłat. VI.
Strony dopuszczają możliwość zmiany niniejszej Umowy w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznej.
VII.
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w formie pisemnej
pod rygorem nieważności, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego. W przypadku, gdy Umowa zgodnie z Cennikiem uprawnia do korzystania przez Klienta z szerszego zakresu usług
w okresie testowym, może zostać rozwiązania po zakończeniu okresu testowego, o którym mowa w Cenniku. W przypadku, gdy
Klient narusza postanowienia Umowy, w szczególności gdy nie wywiązuje się w terminie z opłat określonych w Umowie, KG może
rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Umowa może także zostać rozwiązana przez
każdą ze Stron w trybie natychmiastowym w razie otwarcia wobec drugiej Strony postępowania likwidacyjnego lub ustanowienia na
całości lub części majątku drugiej Strony zarządcy.
VIII.
Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wygaśnięcia Umowy z KG jednocześnie wygaśnięciu ulegają umowy
szczególne zawarte przez Klienta w ramach usług Konsorcjum.
IX.
Klient wyłącznie w czasie trwania Umowy uprawniony jest do wykorzystania znaków towarowych udostępnionych mu przez
Uczestników Konsorcjum na zasadach, w zakresie i formie przez nich wskazanej. Z chwilą wygaśnięcia Umowy między Stronami
Klient traci prawo do korzystania ze znaków towarowych, o których mowa powyżej.
X.
Wszelkie prawa i obowiązki Klienta wynikające z Umowy nie mogą zostać przeniesione na inny podmiot bez zgody KG. XI.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby KG.
XII. Umowa może być zawarta jedynie bez ręcznych dopisków zmieniających jej treść. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze Stron. XIII. Klient oświadcza, że:
a.

b.
c.
d.
e.
f.

g.

h.

i.

wyraża zgodę na przekazywanie przez KG na jego temat do systemu KRD BIG S.A. informacji gospodarczych o wywiązaniu
się przez Klienta z wszelkich zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, na zasadach i w zakresie określonym w art. 18
Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Informacji Pozytywnych);
wyraża zgodę na udostępnienie jego danych, w tym danych osobowych Uczestnikom Konsorcjum w celu wykonania usług
Konsorcjum w ramach niniejszej Umowy;
wyraża zgodę na udostępnienie jego danych, w tym danych osobowych podmiotom z Grupy Kaczmarski (www.krd.pl/grupa)
w celach marketingowych;
wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych, w tym danych osobowych w celu promocji usług podmiotów z Grupy Kaczmarski
(www.krd.pl/grupa).
wyraża zgodę na otrzymywanie ofert usług podmiotów z Grupy Kaczmarski (www.krd.pl/grupa) poprzez automatyczne systemy
wywoływania oraz na swoje urządzenia końcowe wszelkimi kanałami komunikacji, np. telefonem, e - mailem, sms – em.
ma świadomość, iż zgody określone w lit. c, d i e powyżej nie wygasają z chwilą wygaśnięcia Umowy. Zgody mogą być
odwołane w każdym czasie poprzez wysłanie przez Klienta odwołania zgody w formie elektronicznej na adres
wycofaniezgody@kaczmarski.pl;
wskazuje osobę odpowiedzialną za kontakt z KG oraz osoby, które otrzymają dostęp do odpowiednich narzędzi
technologicznych dostarczonych przez KG, jako osoby reprezentujące Klienta, które mają kompetencje lub pełnomocnictwo
do akceptowania ofert i warunków umów podmiotów z Grupy Kaczmarski poprzez te narzędzia;
akceptuje treść licencji na użytkowanie oprogramowania komputerowego służącego do korzystania z kompleksowych usług
Konsorcjum, dostępnej pod adresem www.kaczmarskigroup.pl/dokumenty/licencja i wyraża zgodę na wszystkie warunki
udzielenia licencji określone w tej umowie;
wszelkie jego dane wskazane w Umowie są aktualne na dzień podpisania Umowy i zgodne z danymi ujawnianymi w
odpowiedniej ewidencji lub rejestrze. KG może potwierdzić dane Klienta w ogólnie dostępnych rejestrach, a w razie potrzeby
Klient zobowiązuje się dołączyć do Umowy kopie dokumentów rejestrowych, które KG będzie przechowywać wyłącznie w
formie elektronicznej.

