UMOWA O DOCHODZENIE ROSZCZEŃ NR MK/….....…./2013/...........
zawarta dnia ……....…...……..r., w …………...........………….., pomiędzy……....................…...................………….......................
reprezentowaną/ym przez:
1 ………………………………………………......…………………............................................................... legitymującą/ym się
dowodem osobistym serii ......................... nr ...........................................................
2 ………………………………...........................………………………………............................…..............legitymującą/ym się
dowodem osobistym serii ...................... nr ............................................................
zwanym/ą w dalszej części umowy Zleceniodawcą,
a
Moniką Korneć, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MK-FINANSE MONIKA KORNEĆ,
08-110 Siedlce, ul. Świrskiego 50A, NIP: 821-201-04-67, REGON: 140445185,
zwaną w dalszej części umowy: Zleceniobiorcą,
reprezentowaną przez pełnomocnika w osobie ………....................................………………...........................................................,
legitymującego się dowodem osobistym serii ……………….. nr …………..........................................…....................………………,
§1
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie polegające na dochodzeniu roszczeń od podmiotów
odpowiedzialnych/zobowiązanych do naprawienia szkody powstałej w wyniku zdarzenia z dnia …............................. r.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do powzięcia wszelkich czynności mających na celu uzyskanie dla Zleceniodawcy
roszczeń z tytułu odpowiedzialności deliktowej / kontraktowej powstałych w związku ze zdarzeniem wywołującym
szkodę, tj. odszkodowania, zadośćuczynienia, bądź renty itp. za doznaną szkodę majątkową i niemajątkową od
podmiotu odpowiedzialnego i zobowiązanego do naprawienia szkody wskazanej powyżej. Zleceniodawca zaś
zobowiązuje się do współpracy ze Zleceniobiorcą w zakresie wykonania postanowień tejże umowy, a zwłaszcza do
przekazania Zleceniobiorcy: kompletu wymaganych dokumentów (kopii dowodu osobistego, prawa jazdy,
dokumentacji lekarskiej, sądowej i prokuratorskiej – jeśli takowa jest w posiadaniu Zleceniodawcy, oryginałów
dokumentów kosztowych, innych bezpośrednio związanych ze sprawą, np.: zaświadczeń z ZUS, KRUS, zakładu
pracy, Urzędu Skarbowego itp.), ujawnienia we wniosku o rozpatrzenie sprawy wszelkich znanych mu faktów
dotyczących wspomnianego zdarzenia (pod rygorem zwrotu kosztów o których mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy)
oraz współpracy w procesie dochodzenia przysługujących roszczeń będących przedmiotem tej umowy.
1.

§2
1. Zleceniodawca oświadcza, iż do chwili obecnej sam nie zgłaszał ani też nie powierzył żadnemu podmiotowi
dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wynikłych ze zdarzenia określonego w § 1 pkt.1. Jeżeli jednak miało to miejsce,
powiadomi o tym fakcie Zleceniobiorcę we wniosku o rozpatrzenie sprawy.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się nie podejmować samodzielnie żadnych czynności w zakresie objętym niniejszą
umową bez wcześniejszego uzgodnienia ze Zleceniobiorcą, w szczególności zobowiązuje się nie powierzać
dochodzenia roszczeń z tytułu zdarzenia określonego w § 1 pkt.1. innym podmiotom w trakcie trwania niniejszej
umowy.
3. Zleceniodawca oświadcza, iż wszelkie podane przez niego dane i informacje oraz załączone dokumenty
i oświadczenia są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia przez Zleceniobiorcę, że
Zleceniodawca przedstawił informacje nieprawdziwe, bądź zataił posiadane wiadomości mające znaczenie
w dochodzeniu roszczeń z tytułu odpowiedzialności deliktowej/kontraktowej powstałych w związku ze zdarzeniem
wywołującym szkodę umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu a Zleceniodawca będzie zobowiązany do zwrotu
kosztów poniesionych przez Zleceniobiorcę z tytułu realizacji niniejszej umowy.
4. Wszelkie ewentualne obciążenia Zleceniobiorcy wynikające z podania nieprawdziwych danych co do przebiegu
zdarzenia, zapięcia pasów, przyczynienia do powstania szkody, itp., a skutkujące pozwaniem Zleceniobiorcy za próbę

wyłudzenia odszkodowania, przez podmiot zobowiązany z tytułu zdarzenia wywołującego szkodę lub inny podmiot
oraz koszty z tym związane obciążają Zleceniodawcę.
§3
Zleceniodawca zobowiązuje się do:
a) nie zawierania ugody lub porozumienia ani dokonania innej czynności prawnej z podmiotem zobowiązanym
z tytułu zdarzenia wywołującego szkodę bez wcześniejszego uzgodnienia i zgody Zleceniobiorcy,
b) nie podejmowania negocjacji, rozmów i innych czynności zmierzających do zakończenia sprawy lub jednego z jej
etapów bez uzgodnienia i zgody Zleceniobiorcy,
c) nie przyjmowania i nie kwitowania żadnych kwot pieniężnych bez zgody Zleceniobiorcy,
d) poinformowania Zleceniobiorcy w terminie trzech dni roboczych o każdorazowej próbie kontaktu przez stronę
zobowiązaną lub osoby trzecie w związku z roszczeniem,
e) należytego wykonywania postanowień, o których mowa w § 1 pkt. 2 niniejszej umowy.
§4
Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do odbioru wszelkich uzyskanych w jego imieniu świadczeń w ramach
wykonania niniejszej umowy.
2. Strony zgodnie uznają, iż podstawę do naliczenia wynagrodzenia, zgodnie z § 4 pkt. 4, stanowić będzie suma
uzyskanych świadczeń w wyniku bezpośrednich i wyłącznych działań Zleceniobiorcy nawet, jeżeli Zleceniodawca
wypowie umowę zawartą ze Zleceniobiorcą. Tym samym Zleceniodawca zobowiązuje się, w terminie 14 dni od daty
wypowiedzenia, do uiszczenia należności wynikających z postanowień niniejszej umowy. Dotyczy to należności
z tytułu uzyskanego świadczenia, które podmiot zobowiązany z tytułu zdarzenia wywołującego szkodę miał przelać na
konto Zleceniobiorcy, a nie przelał z powodu wypowiedzenia umowy przez Zleceniodawcę.
3. Wyegzekwowane od podmiotu odpowiedzialnego/zobowiązanego do naprawienia szkody koszty radcy prawnego lub
adwokata ustanowionego w postępowaniu likwidacyjnym nie podlegają wliczeniu do sumy uzyskanych świadczeń
pieniężnych stanowiącej podstawę do naliczania wynagrodzenia Zleceniobiorcy stosownie do § 4 pkt. 4 umowy.
4. Zleceniodawca i Zleceniobiorca zgodnie oświadczają, iż Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
….…………..… % (słownie: ……….......…………………………….. %) sumy wszystkich świadczeń przyznanych
Zleceniodawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, które powiększone będzie o podatek VAT w wysokości aktualnie
obowiązującej. W przypadku gdy roszczenie z tytułu odpowiedzialności deliktowej/kontraktowej powstałych w związku
ze zdarzeniem wywołującym szkodę stanowi świadczenie rentowe lub inne wypłacane
w stałych okresach
czasowych, ustala się skapitalizowane wynagrodzenie w w/w wysokości za pierwszy rok świadczenia.
5. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do rozliczenia kwoty należnej Zleceniodawcy na podstawie faktury VAT
w terminie 14 dni od daty wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, nie wcześniej jednak
niż po otrzymaniu decyzji o wypłacie lub druku ugody. Zleceniobiorca przekaże należne kwoty na wskazany we
wniosku o rozpatrzenie sprawy rachunek bankowy Zleceniodawcy.
7. W przypadku nie podania przez Zleceniodawcę numeru rachunku bankowego lub żądania przez Zleceniodawcę
przekazania należnej mu kwoty przekazem pocztowym, Zleceniodawca złoży stosowne oświadczenie Zleceniobiorcy.
Przekazanie środków nastąpi w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia. Od przekazanej kwoty przekazem
pocztowym zostanie potrącona opłata pocztowa.
8. W przypadku spełnienia świadczenia przez zobowiązanego bezpośrednio do rąk Zleceniodawcy zobowiązuje się on
niezwłocznie powiadomić o tym Zleceniobiorcę i dokonać wpłaty wynagrodzenia przysługującego Zleceniobiorcy
zgodnie z § 4 pkt. 4 w ciągu 14 dni od uzyskania kwoty roszczenia na rachunek bankowy prowadzony przez
BRE Bank S.A. nr 83 1140 2004 0000 3602 4146 8338.
9. W przypadku uchybienia przez Zleceniobiorcę terminowi zapłaty z pkt. 6 i 7 Zleceniodawca będzie miał prawo
naliczenia odsetek ustawowych.
10. W przypadku uchybienia przez Zleceniodawcę terminowi zapłaty z pkt. 8 Zleceniobiorca będzie miał prawo naliczenia
odsetek ustawowych.
1.

§5
W przypadku braku uzyskania przez Zleceniobiorcę roszczeń z tytułu odpowiedzialności deliktowej/kontraktowej powstałych
w związku ze zdarzeniem wywołującym szkodę na rzecz Zleceniodawcy, Zleceniodawca nie ponosi żadnych kosztów
związanych z wykonaniem niniejszej umowy, a Zleceniobiorca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu poniesionych
przez Zleceniobiorcę kosztów wynikających z realizacji przez niego niniejszej umowy. Dotyczy to także kosztów radcy
prawnego lub adwokata ustanowionego w postępowaniu likwidacyjnym, o których mowa w § 6.

§6
Przy sumie roszczeń przekraczającej kwotę 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych Zleceniobiorca ma prawo, jeżeli
uzna to za wskazane, za zgodą Zleceniodawcy wyrażoną po rygorem nieważności na piśmie, powierzyć wykonanie
całości lub części niniejszej umowy radcy prawnemu lub adwokatowi ustanowionemu w postępowaniu likwidacyjnym.
Udzielenie przez Zleceniodawcę pisemnego pełnomocnictwa bezpośrednio radcy prawnemu lub adwokatowi
wskazanemu przez Zleceniobiorcę jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, o której mowa w zdaniu pierwszym.
2. Zaliczkę na koszty radcy prawnego lub adwokata ustanowionego w postępowaniu likwidacyjnym tymczasowo wykłada
Zleceniobiorca. Zleceniodawca zobowiązuje się zwrócić Zleceniobiorcy koszty radcy prawnego lub adwokata po
zakończeniu sprawy, według minimalnych stawek określonych odpowiednio w: § 6 (paragraf sześć) Rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia
przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U.
Nr 163, poz. 1349 ze zm.) lub w § 6 (paragraf sześć) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września
2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej
pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.).
3. Zwrot kosztów radcy prawnego lub adwokata stosownie do pkt. 2 następuje poprzez potrącenie przez Zleceniobiorcę
należnych z tego tytułu kwot z uzyskanych dla Zleceniodawcy od podmiotu odpowiedzialnego/zobowiązanego do
naprawienia szkody świadczeń pieniężnych.
4. Fakturę VAT dokumentującą poniesione przez Zleceniodawcę koszty pełnomocnika w postępowaniu likwidacyjnym
Zleceniobiorca wystawi po wykonaniu zlecenia. Zleceniobiorca doliczy obowiązujący podatek VAT zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT bez jego
podpisu.
5. Zleceniobiorca dodatkowo zobowiązuje się wystąpić do podmiotu odpowiedzialnego/zobowiązanego do naprawienia
szkody z roszczeniem o zwrot poniesionych przez Zleceniodawcę kosztów radcy prawnego lub adwokata, o których
mowa w § 6 pkt. 2 – 4.
1.

§7
1. Zgodnie z art. 2 oraz z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.)
Zleceniodawca, ma prawo odstąpić od niniejszej umowy bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych w terminie
10 dni od dnia podpisania umowy. Odstąpienie następuje wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zleceniodawca ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy wyłącznie w przypadku rażącego naruszenia przez
Zleceniobiorcę jego obowiązków nałożonych niniejszą umową, po uprzednim wezwaniu Zleceniobiorcy do wykonania
umowy z zakreśleniem 1- miesięcznego terminu do usunięcia naruszeń.
§8
Niniejsza umowa nie reguluje warunków współpracy stron w zakresie wystąpienia z roszczeniem na drogę postępowania
sądowego. W przypadku konieczności wystąpienia na drogę postępowania sądowego w celu właściwego wykonania niniejszej
umowy, strony podpiszą stosowny aneks określający nowe warunki współpracy oraz wskazujący stronę zobowiązaną do
pokrycia kosztów związanych ze skierowaniem pozwu. W przypadku braku zgody Zleceniodawcy na zlecenie Zleceniobiorcy
dochodzenie roszczeń w drodze postępowania sądowego, umowa niniejsza ulega rozwiązaniu, bez dodatkowych kosztów po
stronie Zleceniodawcy.
§9
Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony.
§ 10
Zleceniodawca udziela Zleceniobiorcy pełnomocnictwa do reprezentowania go przed podmiotem/-ami, o którym/ch mowa
w § 1, oraz organami administracji publicznej, policji, prokuratury i sądami powszechnymi w zakresie uzyskania dokumentacji
niezbędnej do realizacji niniejszej umowy.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12
Zmiany, uzupełnienia oraz jakiekolwiek oświadczenia składane przez Strony w związku z niniejszą umową winny być dokonane
w formie pisemnej i podpisane przez należycie upoważnionych przedstawicieli każdej ze Stron, pod rygorem nieważności.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 14
Umowa została odczytana, przyjęta przez strony i podpisana. Zleceniodawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszej
umowy, która jest dla niego w pełni zrozumiała.

W IMIENIU ZLECENIOBIORCY

…………………………….............…………

ZLECENIODAWCA

……………………………………………………….

Zgodnie z „Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883)” wyrażam / nie wyrażam * zgodę na
przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanych dokumentach w celu ich realizacji oraz w celach statystycznych, przez
administratora danych osobowych MK - FINANSE MONIKA KORNEĆ, 08-110 Siedlce, ul. Świrskiego 50A. Jednocześnie
oświadczam, że zostałem poinformowany/a o prawie wglądu do moich danych oraz prawie do ich poprawiania.
Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, prowadzenie badań marketingowych oraz otrzymywanie
propozycji produktów i usług świadczonych przez Zleceniobiorcę

Data i podpis ZLECENIODAWCY……………....................……………………………..……………….............................…….
Potwierdzam, iż zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie odstąpienia od zawartej, poza siedzibą
firmy, umowy w terminie 10 dni od jej podpisania i otrzymałem wzór oświadczenia o odstąpieniu od tejże Umowy.

Data i podpis ZLECENIODAWCY……………....................……………………………..…………….............................……….

* niewłaściwe skreślić

PEŁNOMOCNICTWO

My, niżej podpisani, przedstawiciele ustawowi ………………………………………………………..........
Zamieszkałej/go…………………………………........................................ PESEL…......….…....…….....
1.

…………………………………………………..................PESEL.………….................................
legitymująca/y się dowodem osobistym seria ….......…….. nr…............………………….……
zamieszkały/a ...........................................................................................................................

2.

…........................................................................................... PESEL ....…........................................
legitymująca/y się dowodem osobistym seria …….......…...... nr……...….………………………
zamieszkały/a ………….…..……......................................................…………………….....……

udzielam pełnomocnictwa:
Monice Korneć, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą
MK–FINANSE MONIKA KORNEĆ, 08-110 Siedlce, ul. Świrskiego 50A,
NIP: 821-201-04-67, REGON: 140445185
do reprezentowania poszkodowanej/go ….....................................................................................................
wobec sprawcy zdarzenia powodującego szkodę, zakładów ubezpieczeń ponoszących odpowiedzialność za
zaistniałą szkodę oraz innych podmiotów i organów administracji publicznej, organów policji i prokuratury oraz
sądów w sprawach związanych z ustaleniem okoliczności powstania i rozmiaru szkody wynikłej ze zdarzenia
z dnia

…………... roku, jak również uzgodnieniem sposobu jej naprawienia.

W szczególności niniejsze pełnomocnictwo obejmuje upoważnienie do:

•

uzyskiwania wszelkich informacji zawiązanych ze szkodą,

•

zawarcia w moim imieniu, za moją uprzednią zgodą, ugody z podmiotami zobowiązanymi do
naprawienia szkody,

•
•
•

odbioru i przekazania wszelkich wyegzekwowanych należności w przedmiotowej sprawie, w tym
również kosztów Sądowych na rachunek bankowy Pełnomocnika, prowadzony przez BRE Bank S.A.
nr 83 1140 2004 0000 3602 4146 8338
odbioru wszelkiej korespondencji w sprawie,
ustanawiania dalszych pełnomocnictw / substytucji.

Niniejsze pełnomocnictwo nie może zostać odwołane przeze mnie w okresie obowiązywania umowy
o dochodzenie roszczeń, zawartej przeze mnie z Moniką Korneć, prowadzącą działalność gospodarczą pod
nazwą MK – FINANSE MONIKA KORNEĆ, 08-110 Siedlce, ul. Świrskiego 50A.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dotyczących stanu zdrowia w celu realizacji
likwidacji szkody przez podmioty odpowiedzialne/zobowiązane do jej naprawienia.

……………………………………
Miejscowość i data

………………………………………
czytelny podpis

OŚWIADCZENIE
My, niżej podpisani przedstawiciele ustawowi poszkodowanej/go …..............………...………………..
……….......................................................... oświadczamy, że podczas zdarzenia komunikacyjnego,
z dnia …................................................................. r., jadąc samochodem / motocyklem marki
…….................................................................................., nr rej. …........................., poszkodowana/y
miała/ał zapięty pasy bezpieczeństwa/ kask ochronny oraz że w chwili zaistnienia zdarzenia pas
bezpieczeństwa zadziałał zgodnie z jego przeznaczeniem.

................................................................
(data, czytelne podpisy)

W przypadku nie zapięcia pasów / braku kasku proszę o niewypełnianie oświadczenia

Oświadczenie o zwolnieniu z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej
Imię i nazwisko poszkodowanej/go : .......................................................................................
Data i miejsce urodzenia: ........................................................................................................
Adres zamieszkania: ................................................................................................................
My niżej podpisani przedstawiciele ustawowi poszkodowanego, niniejszym
oświadczeniem zwalniamy z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej wszystkie
jednostki medyczne i placówki opieki zdrowotnej prowadzące leczenie lub sprawujące
opiekę medyczną, w związku z obrażeniami ciała doznanymi przez poszkodowaną/ego na
skutek zdarzenia z dnia …………………. r.
Wyrażamy zgodę na udzielenie wszelkich informacji dotyczących obrażeń powypadkowych oraz wydanie
dokumentacji medycznej , przy założeniu, że umocowanej przez nas firmie działającej pod nazwą MK-FINANSE
MONIKA KORNEĆ, 08-110 Siedlce, ul. Świrskiego 50A, NIP: 821-201-04-67 lub wskazanemu przez w/w firmę
adwokatowi lub radcy prawnemu jak również innemu podmiotowi odpowiedzialnemu/zobowiązanemu do
naprawienia szkody, udostępnione zostaną kopie, względnie odpisy protokołów, zaświadczeń, opinii lekarskich.

………......................................……. dnia ……………………. r.

....….......................................………...
podpisy

