
UMOWA O REALIZACJĘ USŁUGI FAKTORINGU 

…...................................................................... 

NR. …................................................................ 

 

zawarta w dniu .................................. r. w ........................., pomiędzy: 

................................................................................................................. 

z siedzibą w …......................................................................................... 

przy ul. …................................................................................................, 

kod pocztowy: …..................................................., wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy ............................................................................., 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS ........................., NIP ............................, REGON ............................, 

o kapitale zakładowym w wysokości …................................................, 

zwanym dalej .......................................... reprezentowanym przez: 

1) ..........................................., 

2) ..........................................., 

 

oraz, 

 

[OSOBY FIZYCZNE] 

 

...................................................... -  przedsiębiorcą wpisanym do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod 

firmą ….................................................................................................... 



z głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w 

…..............................................................................................................

przy ul. …................................................................................................, 

kod pocztowy: …................................................, NIP ............................, 

REGON ............................, PESEL: …....................................................., 

seria i numer dowodu osobistego: …..................................................., 

zamieszkałym w …................................................................................, 

przy …....................................................................................................., 

kod pocztowy: …......................................, 

zwanym dalej KLIENTEM. 

 

[SPÓŁKI Z O.O. I SPÓŁKI AKCYJNE] 

................................................................................................................. 

z siedzibą w …......................................................................................... 

przy ul. …................................................................................................, 

kod pocztowy: …..................................................., wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy ............................................................................., 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS ........................., NIP ............................, REGON ............................, 

o kapitale zakładowym w wysokości..................................................., 

(wypłaconym w całości / wpłaconym w wysokości …........................)  

zwanym dalej KLIENTEM, reprezentowanym przez: 

3) ..........................................., 

4) ..........................................., 

 



 

o następującej treści:  

 

 

§ 1 

1. Klient oświadcza, że prowadzi współpracę gospodarczą z 

................................................................................................................., 

z siedzibą w ..........................................................................................., 

zarejestrowaną w KRS pod numerem .........................., zwaną dalej 

Dłużnikiem, z tytułu umowy o współpracy gospodarczej w zakresie 

sprzedaży produktów Klienta zawartej w dniu ..................................., 

zwanej dalej umową sprzedaży. Klient oświadcza ponadto, że 

umowa sprzedaży została zawarta na czas nieokreślony i na dzień 

zawarcia niniejszej umowy umowa obowiązuje i nie została 

wypowiedziana przez żadną ze stron. 

 

2. Klient oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy 

przysługuje mu wobec Dłużnika bezsporna co do zasady i co do 

wysokości wierzytelność w wysokości ............................................ zł 

(słownie: ...............................................................................................) , 

wynikająca umowy sprzedaży, którą potwierdza faktura o numerze: 

…........................................................................ ..................................... 

 

§ 2 

1. Klient przenosi na rzecz Faktora wierzytelność określoną w § 

1ust. 2, a Faktor przyjmuje przelew bankowy. Przelew 

wierzytelności następuje w stanie w jakim wierzytelność się 

znajduje. 



 

2.. W chwili zawarcia niniejszej umowy Klient zobowiązuje isę 

przekazać Faktorowi umowę sprzedaży oraz fakturę w formie 

fizycznej, o której danychmowa w § 1 ust. 2. 

 

§ 3 

Klient oświadcza, że wierzytelność, o której mowa w § 1 ust. 2 nie 

jest przedawniona, obciążona prawami osób trzecich, nie została 

również zajęta przez organy egzekucyjne oraz nie jest prowadzone 

wobec niej postępowanie komornicze. 

Klient oświadcza, że przelewowi nie sprzeciwiają się ograniczenia 

umowne oraz, że Dłużnikowi nie przysługują wobec Klienta 

wierzytelności, które mogłyby zostać potrącone, a w szczególności 

z tytułu kar umownych i odszkodowań wynikających z umowy 

sprzedaży. 

 

§ 4 

Jeżeli którekolwiek z oświadczeń Klienta okaże się nieprawdziwe, 

wówczas Faktor ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym. 

 

§ 5 

Klient jest zobowiązany pod rygorem bezskuteczności niniejszej 

umowy do zawiadomienia Dłużnika o zawarciu umowy faktoringu.  

 

 

§ 6 



1. Faktor zapłaci Klientowi kwotę stanowiącą ….............................. 

wartości nominalnej przelanej wierzytelności, a w odniesieniu do 

wierzytelności, o których mowa w § 2 ust. 2 – płacił będzie kwotę 

stanowiącą 90% wartości nominalnej wierzytelności. 

 

2. Zapłata za przelaną wierzytelność nastąpi w terminie 7 dni od 

zawarcia umowy, a w odniesieniu do wierzytelności przyszłych – w 

terminie 7 dni od doręczenia Faktorowi potwierdzonej przez 

Dłużnika faktury. 

 

3. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy w Klienta o 

numerze: ................................................................................................, 

Datą zapłaty jest data księgowania polecenia obciążenia rachunku 

Faktora. 

 

§ 7 

Z chwilą zawarcia niniejszej umowy ryzyko wypłacalności Dłużnika 

przechodzi na Faktora. 

 

§ 8 

Jeżeli jakiekolwiek świadczenie wynikające z umowy sprzedaży 

zostanie spełnione do rąk Klienta, to zobowiązany jest on do 

niezwłocznego zwrotu pobranych kwot Faktorowi. W przypadku 

niewykonania tego obowiązku Faktor może od umowy odstąpić lub 

żądać zapłaty kary umownej w wysokości ….................................... zł 

(słownie: ..............................................................................................). 



 

§ 9 

Klient ponosi wobec Dłużnika odpowiedzialność z tytułu rękojmi 

oraz udzielonej gwarancji. 

 

§ 10 

1. Umowa zostaje zawarta na okres .................................................  

i obowiązuje od dnia podpisania. W przypadku niezgłoszenia przez 

którąkolwiek ze stron umowy woli ustania umowy wskutek upływu 

dwuletniego terminu, okres obowiązywania umowy ulega  

….............................................................................................................. 

….............................................................................................................. 

 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z 

zachowaniem 1-miesięcznego wypowiedzenia. Wypowiedzenie 

powinno zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

bezskuteczności. 

 

§ 12 

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

 

§ 13 

W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego. 



 

§ 14 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać 

będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości 

polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego 

rozpatrzenia będzie sąd siedziby Faktora. 

 

§ 15 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

..........................................                             ........................................... 

                            Faktorant                                                               Faktor 

 


