E-UMOWA ZLECENIA PORĘCZENIA nr []
Zawarta w Poznaniu dnia [] pomiędzy („Umowa”):
Spółką Invesystem sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 55/57 lok. 5, 60-738 Poznań, wpisana do rejestru
przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000600589, numer NIP 7792439317, Regon 363669182, reprezentowaną przez Pośrednika, w imieniu którego
działa Pan/Pani [] – Pełnomocnik, zwaną w dalszej części niniejszej Umowy „Poręczycielem”,

a
Panią/Panem [], zamieszkałym ul. [],[]-[] [], nr seria i numer dow. osob. [] nr PESEL [], adres e-mail [],
numer telefonu GSM [], działającym przy niniejszej czynności osobiście, zwaną/zwanym w dalszej części Umowy
„Pożyczkobiorcą”,
zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej Umowy „Stronami”.
§1 [PRZEDMIOT UMOWY]
1. Pożyczkobiorca zleca odpłatne udzielenie poręczenia subsydiarnego, na warunkach niżej opisanych, a Poręczyciel takie
zlecenie przyjmuje.
2. Wszelkie zdefiniowane wielkimi literami definicje użyte w Umowie odpowiadają znaczeniom, które zostały przyjęte
w poszczególnych postanowieniach Ogólnych Warunkach Umowy, które stanowią integralną część niniejszej Umowy.
3. Wykonanie zobowiązania Poręczyciela z tytułu zlecenia, o którym mowa w §1 ust. 1 następuje poprzez zawarcie Umowy
pożyczki nr [], zawartej w dniu [] pomiędzy Visset sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Pożyczkobiorcą. Postanowienia
ww. Umowy pożyczki oraz OWU odnoszące się do poręczenia, stanowią Umowę zlecenia poręczenia.
4. Pożyczkobiorca akceptuje treść Umowy zlecenia poręczenia, która została mu okazana.
§2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1. Poręczyciel zobowiązuje się względem Pożyczkobiorcy do zawarcia umowy poręczenia z Pożyczkodawcą na warunkach
zgodnych z niniejszą Umową.
2. Warunkiem skuteczności zobowiązania Poręczyciela z tytułu Poręczenia jest ważność i skuteczność Umowy pożyczki zawartej
w ramach OWU.
3. Zobowiązanie Poręczyciela wobec Visset sp. z o.o. ma charakter subsydiarny.
4. Szczegółowe warunki zobowiązania Poręczyciela wobec Visset sp. z o.o. opisane zostały w §3 niniejszej Umowy.
§3 [TERMIN I ZAKRES PORĘCZENIA]
1. Poręczenie udzielone zostanie na okres obowiązywania Umowy pożyczki, o której mowa w §1 ust. 3 niniejszej Umowy,
powiększony o okres do 60 dnia następującego po dniu zawarcia Umowy pożyczki.
2. Poręczyciel poręczy za dług, o którym mowa w §1 ust. 3 do pełnej wysokości kwoty kapitału w ramach udzielonej Pożyczki wraz
z całkowitą kwotą Prowizji z tytułu udzielenia Pożyczki oraz należnym oprocentowaniem za okres od dnia zawarcia Umowy
pożyczki do dnia zwrotu Pożyczki.
3. Z uwagi na fakt, iż Poręczenie będzie miało charakter subsydiarny spółka Visset sp. z o.o. będzie mogła domagać się zapłaty
od Poręczyciela po wystąpieniu łącznie następujących przesłanek:
a) podjęta próba dochodzenia należności wobec Pożyczkobiorcy okaże się nieskuteczna;
b) od daty wymagalności całego długu głównego wobec Pożyczkobiorcy upłynie 30 dni;
4. Pożyczkobiorca upoważnia Poręczyciela do otrzymywania od Visset sp. z o.o. wszelkich dokumentów związanych z udzieloną
Pożyczką.
§4 [PROWIZJA PORĘCZYCIELA]
1. Pożyczkobiorca zapłaci Poręczycielowi za udzielone poręczenie Prowizję w wysokości: [].

2. Poręczyciel przyznaje Pożyczkobiorcy Rabat w kwocie [] zł.
3. Poręczyciel oświadcza, że w związku z przyznanym Rabatem, Całkowity Koszt Poręczenia na dzień zawarcia niniejszej Umowy
wynosi 0,00 zł.
4. Poręczyciel oświadcza, że kwota odsetek w stosunku dziennym wynosi 0,00 zł.
5. Na dzień zawarcia niniejszej Umowy Całkowita Kwota Do Zapłaty wynosi 0,00 zł.
6. W przypadku braku spłaty Pożyczki w terminie ustalonym w Umowie pożyczki, Poręczyciel zastrzega sobie prawo
do anulowania przyznanego Rabatu, a Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do zapłaty Prowizji z tytułu udzielonego Poręczenia
w kwocie Kosztów Maksymalnych, naliczoną zgodnie z OWU.
7. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 0,00 %.
§5 [PRAWA I OBOWIĄZKI STRON]
1. Pożyczkobiorca w związku z udzieleniem Poręczenia przez Poręczyciela zobowiązuje się do niezwłocznego informowania
Poręczyciela o wszelkich zmianach faktycznych lub prawnych dotyczących treści oświadczeń złożonych w niniejszej Umowie.
2. Poręczyciel zobowiązuje się wobec Pożyczkobiorcy do starannego wykonania obowiązków wynikających z Umowy.
3. Poręczyciel za pośrednictwem Pośrednika zobowiązuje się wobec Pożyczkobiorcy do niezwłocznego zawiadomienia
go o dokonanej zapłacie należności wynikających z Umowy pożyczki na rzecz Visset sp. z o.o.
4. Poręczyciel, w przypadku wykonania zobowiązania z tytułu Poręczenia wobec Visset sp. z o.o. jest uprawniony
do bezpośredniego dochodzenia od Pożyczkobiorcy zapłaconego długu po upływie 7 dni od dnia wykonania zobowiązania.
5. Od daty zapłacenia przez Poręczyciela na rzecz Visset sp. z o.o. należności z tytułu Poręczenia, Pożyczkobiorca zapłaci
Poręczycielowi dodatkowo odsetki maksymalne zgodnie z § 6 OWU.
§6 [ZBYCIE WIERZYTELNOŚCI]
W przypadku wykonania przez Poręczyciela zobowiązania z tytułu Poręczenia wobec Visset sp. z o.o. Pożyczkobiorca wyraża
bezwarunkową zgodę na zbycie wierzytelności przysługującej Poręczycielowi na rzecz innego przedsiębiorcy zawodowo
trudniącego się obrotem wierzytelnościami, o ile Pożyczkobiorca nie spłaci w terminie dwóch miesięcy wymagalnego długu
wobec Poręczyciela. Zbycie ww. wierzytelności pieniężnej nie wymaga dodatkowej zgody Pożyczkobiorcy. Zbycie
ww. wierzytelności pieniężnej Poręczyciela wobec Pożyczkobiorcy nie stanowi przeniesienia praw i przekazania obowiązków
w rozumieniu art. 3853 pkt 5 KC.
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