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§1. 

 

Niniejszy REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG (dalej: RŚU) ma zastosowanie do usług świadczonych w ramach  Umowy 

zawartej przez Przedsiębiorcę z Nomen Polska Sp. z o.o.; ul. Łaciarska 28 lok. 102; 50-146 Wrocław (dalej: 

Usługodawca), w przypadku gdy w zawartej Umowie znajduje się odniesienie do niniejszego regulaminu. 

 

Integralną częścią niniejszego regulaminu pozostaje Cennik świadczenia usług. 

 

§2. 

 

W ramach zawartych umów Nomen Polska Sp. z o.o. świadczy następujące rodzaje usług: 

1. Weryfikacja kontrahentów  

 Usługa polegająca na sporządzeniu oceny ryzyka finansowego związanego z kontaktami 

biznesowymi z danym kontrahentem.  

 Ocena ryzyka następuje na podstawie baz danych dostępnych Usługodawcy.  

 W celu zlecenia wykonania usługi Przedsiębiorca udostępnia Usługodawcy w formie 

korespondencji e-mail ( bok@nomenpolska.pl) co najmniej nazwę (firmę) kontrahenta oraz Numer 

Identyfikacji Podatkowej. 

 Usługodawca przesyła zwrotnie Przedsiębiorcy wynik oceny ryzyka finansowego w formie 

korespondencji elektronicznej. Na prośbę Przedsiębiorcy wynik oceny Usługodawca może 

przekazać w innej formie (telefonicznie, sms). 

 Usługodawca dokonuje oceny ryzyka finansowego do 24 godzin (w tygodniu roboczym) od dnia 

zlecenia weryfikacji, za wyjątkiem sytuacji na które Usługodawca nie ma wpływu. 

 Usługa może być świadczona w ramach zawartej Umowy w ilości odpowiadającej przyznanemu 

limitowi, wskazanemu w Cenniku usług. 

 Przyznany limit obowiązuje w miesięcznym okresie rozliczeniowym. 

 W przypadku przekroczenia przyznanego limitu usług, Usługodawca powiadomi o możliwości 

wykonania usługi za opłatą wskazaną w cenniku usług, a następnie po wyrażeniu zgody przez 

Przedsiębiorcę usługa ta zostanie wykonana odpłatnie.  

 Usługodawca przykłada należytą staranność do wykonywanej usługi. 

 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz ich skutki finansowe podejmowane 

przez Przedsiębiorcę wobec kontrahenta podlegającego ocenie. 

 

2. Dopisywanie zobowiązań do rejestru dłużników w ramach windykacji  

 Usługa polega na uwidocznieniu informacji o danym zobowiązaniu w odpowiednich rejestrach 

dłużników prowadzonych na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. nr 81 poz. 530 z póź. zm.). 

 Usługa jest realizowana w ramach zawartej Umowy przelewu wierzytelności. 

 Usługa nie jest realizowana tylko co do wierzytelności spełniającej kryteria wskazane w Ustawie z 

dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 

gospodarczych (Dz. U. nr 81 poz. 530 z póź. zm.). 

 Usługodawca dokonuje weryfikacji przedstawionej wierzytelności pod kątem spełnienia warunków 

formalnych i prawnych. 

 Usługodawca może odmówić wykonania usługi z przedstawieniem przyczyn odmowy. 

3. Monitoring płatności faktur 

 

 Usługa polega na monitoringu płatności należności przysługujących Przedsiębiorcy, w 

szczególności do powiadomienia kontrahenta Przedsiębiorcy o nieuregulowaniu płatności, jak 

również ustaleniu przyczyny i ewentualnie terminu dokonania płatności. 

 Usługodawca w kontaktach z kontrahentem Przedsiębiorcy będzie postępował zgodnie z 

zasadami dobrych praktyk handlowych. 

 W ramach usługi Przedsiębiorca będzie przekazywał dokumenty potwierdzające zobowiązanie 

pieniężne, którego termin płatności jest przekroczony nie więcej niż o 14 dni. 

 Usługa obejmuje kontakt telefoniczny z przedstawicielem podmiotu zobowiązanego do 

dokonania płatności w ciągu od jednego do siedmiu dni od terminu płatności danej należności 

bądź kontakt listowny polegający na przesłaniu do podmiotu zobowiązanego listownej informacji 

o powstałym opóźnieniu w dokonaniu płatności w ciągu od siódmego do czternastego dnia od 

terminu płatności. 

 Usługa jest dostępna w ramach zawartej Umowy w granicy przyznanego limitu bezpłatnie, po 

przekroczeniu przyznanego limitu Usługodawca poinformuje Przedsiębiorcę o możliwości realizacji 

usługi odpłatnie zgodnie z cennikiem usług.  

 Przyznany limit obowiązuje w miesięcznym okresie rozliczeniowym, przy czym przyznany i 

niewykorzystany limit może przejść na następny okres rozliczeniowy w sytuacji wskazanych w 

Cenniku usług w ramach zawartej Umowy. 
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 Usługodawca ma prawo odmówić wykonania usługi co do wierzytelności nie spełniających 

kryterium czasowego terminu płatności. 

 

4. Giełda Długów 

 

 Usługa  polega na zamieszczeniu na stronie internetowej Usługodawcy oferty sprzedaży 

wierzytelności należącej do Przedsiębiorcy 

 Usługodawca oświadcza, że prowadzi serwis internetowy zlokalizowany pod adresem: 

www.nomenpolska.pl ,gdzie na podstronie zamieszczona jest internetowa Giełda Długów. 

 Celem usługi jest oferowanie na sprzedaż, w rozumieniu art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego, 

wierzytelności pieniężnych.  

 Przedsiębiorca w celu skorzystania z usługi przekaże Usługodawcy kserokopie dokumentów 

potwierdzających istnienie wierzytelności oraz informacje dotyczące dłużnika i wierzytelności, 

które zostaną zamieszczone na giełdzie wierzytelności: 

 nazwa dłużnika (firma) 

 Numer Identyfikacji Podatkowej dłużnika 

 miejsce zamieszkania dłużnika (siedziba) 

 dokument stwierdzający wierzytelność (faktura, nakaz zapłaty itp.) 

 kwota wierzytelności 

 Zamieszczenie oferty sprzedaży wierzytelności nastąpi w terminie 2 dni od momentu otrzymania 

przez Usługodawcę odpowiednich wymaganych dokumentów. 

 Ekspozycja danych zostanie zamieszczona w sposób zapewniający dostateczne ich oddzielenie 

od innych ofert oraz ich przejrzystość. 

 Usługodawca zastrzega sobie prawo do samodzielnego decydowania o sposobie szczegółowej 

ekspozycji wierzytelności na Giełdzie Długów wśród pozostałych jej elementów. 

 Usługa zapewnia pełną anonimowość poprzez niezamieszczanie żadnych informacji 

identyfikujących Przedsiębiorcę. 

 Usługodawca będzie niezwłocznie informował Zleceniobiorcę (telefonicznie lub pocztą 

elektroniczną) o każdym zgłoszeniu osób zainteresowanych zakupem wierzytelności 

 Przedsiębiorca będzie informował o każdej zmianie mającej wpływ na wierzytelność przekazaną 

w ramach usługi. 

 Usługa świadczona będzie przez okres obowiązywania zawartej Umowy bądź do momentu 

sprzedaży danej wierzytelności. 

 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi w przypadku powzięcia 

wiadomości, iż wierzytelność w jakikolwiek sposób narusza obowiązujące prawo. 

 

5. Ulga Prowizyjna  

 

 Usługa polegająca na obniżeniu procentu cenowego będącego stawką z tytułu skutecznego 

odzyskania należności dla Przedsiębiorcy. 

 Usługa obowiązuje w przypadku przekazania wierzytelności w celu jej odzyskania przez 

Usługodawcę w ramach Umowy przelewu wierzytelności bądź innej równorzędnej Umowy. 

 Przyznana ulga jest liczona od wstępnej oferty prowizji ustalonej w taki sposób jakby Przedsiębiorca 

nie posiadał prawa do usługi z uwagi na zawartą Umowę. 

 Usługa zakłada obniżenie prowizji dla Przedsiębiorcy przekazującego wierzytelność od wstępnej 

oferty prowizji i będzie liczona jako wartość procentowa tego obniżenia  

 Maksymalna wartość ulgi to 30% wstępnej oferty prowizji.  

 Ulga dotyczy wszystkich prowizji cenowych co do wszystkich przekazanych wierzytelności. 

 Usługa świadczona będzie przez okres obowiązywania zawartej Umowy. 

 

6. Pieczęć prewencyjna 

 

 Usługa polega na możliwości korzystania przez Przedsiębiorcę z pieczęci prewencyjnej, o 

następującej treści: PŁATNOŚĆ MONITOROWANA PRZEZ NOMEN POLSKA ZARZĄDZANIE 

WIERZYTENOŚCIAMI WWW.NOMENPOLSKA.PL 

 Posiadacz pieczęci, w dowolny sposób decyduje kiedy i w stosunku do kogo zastosować 

działania prewencyjne. 

 Usługa może polegać na możliwości zamówienia wzoru pieczęci w następujących językach 

obcych: angielski, niemiecki, francuski, włoski, ukraiński, rosyjski, czeski 

 W ramach usługi Przedsiębiorca ma możliwość wyboru innej treści jaka znajdzie się na pieczęci, na 

przykład:  

„Terminowe płatności kontroluje firma NOMEN POLSKA” 

 

 

„Nieregulowanie zobowiązań będzie skutkowało przekazaniem sprawy do windykacji firmie NOMEN POLSKA (SPŁATA 

POD KONTROLĄ)” 

„Wierzytelność chroniona przez NOMEN POLSKA” 

http://www.nomenpolska.pl/
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 Usługa dostępna w formie możliwości korzystania z pieczęci prewencyjnej w wersji stemplarskiej w formie 

automatu pieczątkowego. 

 Usługodawca zapewnia Przedsiębiorcy możliwość realizacji usługi w formie pieczęci elektronicznej tj. 

graficznego zapisu cyfrowego pieczęci w formacie jpg. 

 Usługa Dodatkowa pieczęć prewencyjna  w wersji stemplarskiej polega na możliwości realizacji usługi w 

oparciu o dodatkową pieczęć prewencyjną, za którą odpłatność wskazana jest w Cenniku. Bezpłatność 

usługi (PAKIET MAX) oznacza dostarczenie Przedsiębiorcy jednej dodatkowej pieczęci w wersji stemplarskiej, 

przy czym kolejny automat stemplarski w ramach tej usługi dostępny jest w najniższej cenie wskazanej w 

Cenniku za dodatkową pieczęć.  

7. Konsultacje prawne udzielane w formie telefonicznej 

 

 Usługa zakłada udzielanie konsultacji telefonicznych w zakresie prawnych aspektów prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

 Usługa zakłada udzielanie telefonicznych porad prawnych w zakresie prawa cywilnego, 

gospodarczego, handlowego oraz pokrewnych dziedzin związanych z prowadzaniem działalności 

gospodarczej. 

 Usługa realizowana jest w ramach limitu ilościowego, przy czym ilość konsultacji wskazana jest w 

Cenniku i odpowiada poszczególnej Umowie zawartej przez Przedsiębiorcę 

 Usługa może być świadczona w ramach zawartej Umowy w ilości odpowiadającej przyznanemu 

limitowi, wskazanemu w cenniku usług. 

 W przypadku przekroczenia przyznanego limitu usług, Usługodawca powiadomi o możliwości 

wykonania usługi za opłatą, wskazaną w cenniku usług, usługa zostanie wykonana odpłatnie po 

wyrażeniu zgody przez Przedsiębiorcę. 

8. Opiniowanie umów, korekty umów oraz innych pism. 

 

 Usługa jest świadczona w ramach zawartej Umowy zgodnie z limitem określonym w Cenniku.  

 Usług jest świadczona w ramach limitu czasowego określanego w godzinach pracy. 

 W przypadku przekroczenia przyznanego limitu usług, Usługodawca powiadomi o możliwości 

wykonania usługi za opłatą, wskazaną w cenniku usług, usługa zostanie wykonana odpłatnie po 

wyrażeniu zgody przez Przedsiębiorcę. 

 Czas pracy jest określany jako realny czas  pracy poświęcony na dokonanie analizy i 

przygotowanie odpowiedzi prawnej.  

 Na potrzeby niniejszej usługi przyjmuje się wzorcowy czas pracy zawodowego prawnika 

odpowiadający wiedzy i doświadczeniu radcy prawnego bądź adwokata. 

 Przedsiębiorca w celu skorzystania z usługi przesyła do Usługodawcy dokumenty mające 

podlegać opiniowaniu. 

 Usługa realizowana jest w formie korespondencji elektronicznej, zawierającej analizę prawna 

przesłanej dokumentacji. 

 Usługa jest realizowana w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz handlowego. 

9. Sporządzanie umów i innych pism. 

 

 Usługa polega na przygotowaniu wzoru umowy czy innego pisma tego typu w ramach 

świadczonej dla Przedsiębiorcy obsługi prawnej. 

 Usługa jest świadczona w ramach zawartej Umowy zgodnie z limitem określonym w Cenniku.  

 Usług jest świadczona w ramach limitu czasowego określanego w godzinach pracy. 

 W przypadku przekroczenia przyznanego limitu usług, Usługodawca powiadomi o możliwości 

wykonania usługi za opłatą, wskazaną w cenniku usług, usługa zostanie wykonana odpłatnie 

po wyrażeniu zgody przez Przedsiębiorcę. 

 Czas pracy jest określany jako realny czas  pracy poświęcony na sporządzenie umowy oraz 

innego pisma.  

 Na potrzeby niniejszej usługi przyjmuje się wzorcowy czas pracy zawodowego prawnika 

odpowiadający wiedzy i doświadczeniu radcy prawnego bądź adwokata. 

 Usługa jest realizowana w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz handlowego. 

10. Sporządzenie pozwów i innych pism procesowych. 

 

 Usługa polega na sporządzeniu pisma procesowego inicjującego postępowanie sądowe w 

sprawie wskazanej przez Przedsiębiorcę jak również dalszych pism procesowych w ramach 

postępowania. 

 Usługa zakłada przygotowanie pisma w pierwszej instancji danego postępowania.  

  

 

 Usługa jest realizowana w ramach postepowania gospodarczego oraz cywilnego związanego z 

prowadzoną działalnością gospodarczą. 

 Usługa jest realizowana w ramach zawartej Umowy zgodnie z Cennikiem, przy czym realizacja 

usługi może dotyczyć także wierzytelności objętych umową przelewu wierzytelności zawartej 

między Usługodawcą a Przedsiębiorcą. 
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 W przypadku realizacji usługi co do wierzytelności nie objętej umową przelewu wierzytelności 

Przedsiębiorca uzyskuje wzór danego pisma procesowego przygotowanego do złożenia w 

odpowiedniej instytucji.  

 Usługa może polegać na reprezentacji Przedsiębiorcy przez zawodowego pełnomocnika na 

podstawie indywidualnych uzgodnień z Przedsiębiorcą. 

 Usługa jest realizowana w formie procentowego wskazania wartości ceny usługi za sporządzanie 

pisma procesowego zgodnie z Cennikiem, przy czym cena wyjściowa usługi określana jest w 

oparciu o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 października 2015 r. w sprawie 

opłat za czynności radców prawnych. 

 Usługa może być zrealizowana w formie limitu ilościowego, wskazującego ilość bezpłatnych pism 

procesowych inicjujących postępowanie, przy czym limit ilościowy dotyczy tylko spraw z wartością 

przedmiotu sporu do 50 tyś złotych, przy czym dla Umów z rocznym okresem rozliczeniowym roczny 

limit wynosi 2 szt., a w przypadku Umów zawartych z okresem rozliczeniowym miesięcznym, po 

upływie 4 miesiąca obowiązywania Umowy Przedsiębiorcy przysługuje limit w wysokości 1 szt., po 

upływie 8 miesiąca obowiązywania Umowy przysługuje pełny wskazany limit - 2 szt. Dla spraw z 

wartością przedmiotu sporu powyżej 50 tyś złotych stosuje się zapisy z punktu poprzedniego. 

 

11. Prowadzenie negocjacji w imieniu klienta 

 

 Usługa polega na występowaniu w imieniu Przedsiębiorcy wobec jego kontrahentów w celu 

prowadzenia negocjacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 Usługa jak również odpłatność za nią jest realizowana w ramach indywidulanych uzgodnień z 

Przedsiębiorcą. 

 Usługa jest świadczona w ramach opłaty abonamentowej w sytuacji  zawarcia Umowy w ramach 

PAKIETU MAX . 

 

12. USŁUGI JEDNORAZOWE 

 

 Usługodawca umożliwia korzystanie z USŁUG JEDNORAZOWYCH zgodnie z Cennikiem.  

 USŁUGI JEDNORAZOWE są realizowane w ramach odrębnych umów zawartych między 

Usługodawcą a Przedsiębiorcą.  

 W skład USŁUG JEDNORAZOWYCH wchodzą następujące usługi: 

 Weryfikacja kontrahentów 

 Pieczęć prewencyjna 

 Monitoring płatności faktur – 60 monitów na rok. 

 Monitoring płatności faktur jednorazowo 

 Giełda Długów 

 Usługi prawne udzielane jednorazowo.  

 

§3. 

 

REALIZACJA USŁUG 

 

1. Usługodawca zastrzega, że w celu realizacji usług opisanych w ustępie powyższym, może korzystać z usług 

osób trzecich, na co Przedsiębiorca niniejszych wyraża zgodę. 

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia powyżej wymienionych usług w 

poszczególnych sprawach w szczególnie uzasadnionych okolicznościach za wcześniejszym 

powiadomieniem Przedsiębiorcy o przyczynach odmowy.  

 

§4. 

 

OPŁATY 

 

1. Usługi świadczone przez Usługodawcę podlegają opłacie zgodnie z Cennikiem, przy czym Przedsiębiorca 

w momencie zawierania umowy może wybrać jeden z dwóch okresów rozliczeniowych: roczny bądź 

miesięczny. 

2. Roczny okres rozliczeniowy zakłada opłatę w wysokości wskazanej w Cenniku jednorazowo, za cały okres 

rozliczeniowy (jeden rok) z góry. 

3. Miesięczny okres rozliczeniowy zakłada opłatę w wysokości wskazanej w cenniku miesięcznie. Przy czym na 

potrzeby realizacji Umowy przyjmuje się dwa miesięczne okresy fakturowania: 

a) Od 1 dnia każdego miesiąca  

b) Od 15 dnia każdego miesiąca 

4. Zawarcie umowy z miesięcznym okresem rozliczeniowym skutkuje przyporządkowaniu do najbliższego 

kalendarzowo  okresu fakturowania. 

5. W ramach realizacji Umowy dnia 1 bądź 15 danego miesiąca zostanie wystawiona faktura VAT zawierająca 

opłatę za dany okres. 

6. Pierwsza faktura VAT zawiera wyrównanie za dni od zawarcia umowy do pierwszego okresu fakturowania.  
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VI Wydział Gospodarczy KRS   531 777 038 

Kapitał zakładowy: 5000 zł   fax: 71 722 07 70 

KRS: 0000558099  e-mail: bok@nomenpolska.pl  

NIP: 8971809010  www.nomenpolska.pl 

7. Pierwsza faktura zawierająca pełną miesięczną opłatę wraz z wyrównaniem oraz kolejne faktury VAT za 

kolejne okresy rozliczeniowe płatne są z góry z terminem wskazanym w pkt 9.  

8. Wszelkie wskazane w Umowie oraz Cenniku kwoty są kwotami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT 

według stawki obowiązującej. 

9. Termin zapłaty za wykonywane usługi wynosi 7 dni od daty wystawienia faktury. 

 

§5. 

 

WYPOWIEDZENIE UMOWY 

 

1. Stronom umowy przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy na niżej opisanych zasadach: 

a. W przypadku zawarcia umowy z rocznym okresem rozliczeniowym, umowa może zostać 

rozwiązana z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 

okresu abonamentowego.  

b. W przypadku zawarcia umowy z miesięcznym okresem rozliczeniowym, umowa może zostać 

rozwiązana  z zachowaniem 3- miesięcznego okresu rozliczeniowego liczonego od pierwszego 

dnia okresu fakturowania ze skutkiem na koniec okresu abonamentowego 

2. Usługodawcy przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w 

przypadku gdy: 

a. Przedsiębiorca zalega z jakąkolwiek płatnością wobec Usługodawcy przez okres, co najmniej 14 

dni 

b. Przedsiębiorca przekazał niezgodne ze stanem faktycznym dane dotyczące dłużnika lub 

wierzytelności 

c. Wszczęto wobec Przedsiębiorcy postępowanie upadłościowe. 

§6 

 

Usługodawca zastrzega, iż w przypadku wybranych wariantów opłaty abonamentowej, usługi wskazane w §2, przy 

zastosowaniu limitów ilościowych/godzinowych/kwotowych wskazanych w Cenniku, mogą być świadczone w 

ramach opłaty abonamentowej (bez dodatkowych opłat) inne usługi, których zakres ilościowy i cenowy zostanie 

wskazany bezpośrednio w zawartej Umowie z Przedsiębiorcą.  

 

§7 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3.  Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest Sąd właściwy dla Usługodawcy. 

 

§8 

 

Oświadczenia przedsiębiorcy 

 

1. Przedsiębiorca wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych Usługodawcy w celach 

marketingowych oraz na otrzymywanie od Usługodawcy materiałów i informacji handlowych, w tym 

również przekazywanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). 

2. Przedsiębiorca oświadcza, iż wszelkie jego dane wskazane w Umowie są aktualne na dzień podpisania 

Umowy i zgodne z danymi ujawnianymi w odpowiedniej ewidencji lub rejestrze. 

3. Przedsiębiorca wyraża zgodę na wystawianie przez Usługodawcę faktur oraz innych dokumentów i 

wysłanie ich na adres e-mail wskazany w Umowie lub inny podany przez Przedsiębiorcę. 

4. Przedsiębiorca wyraża zgodę, aby wszelka korespondencja z Usługodawcą odbywała się za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w Umowie. 

5. Przedsiębiorca wyraża zgodę, aby dokumenty i korespondencja przekazywane drogą elektroniczną, nie 

zawierały podpisu elektronicznego 

 


