Warszawa, 05/03/2019
ZAWIADOMIENIE O PRZELEWIE WIERZYTELNOŚCI

FAKTOR

ZAWIADAMIANY

FAKTORANT

SMEO S.A

XXXX

XXXX

Emilii Plater 53/XXIIIP.

XXXXX

XXXX

00-113 Warszawa,

XXXXX

XXXX

NIP: 5252712429

XXXXX

XXXX

Szanowni Państwo,
wszystkie wierzytelności Faktoranta względem Państwa, które wskazaliśmy w załączniku do niniejszego
Zawiadomienia, zostały przelane przez Faktoranta na SMEO.
W związku z powyższym wszelkie należne Faktorantowi kwoty z tytułu wierzytelności wskazanych w załączniku do
niniejszego Zawiadomienia, jak również ewentualne odsetki za opóźnienie płatności tych wierzytelności, prosimy
od dzisiaj kierować na rachunek bankowy SMEO o numerze:

00 000 0000 0000 0000 0000 0000 00
Tylko zapłata na powyższy rachunek SMEO spowoduje skutek zapłaty tych wierzytelność.
W tytule przelewu należy podać numer faktury, za którą dokonywana jest płatność.
Przelew praw do wierzytelności nie może być odwołany bez uprzedniej pisemnej zgody SMEO.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt ze SMEO pod numerem telefonu 22 4194927 lub pod adresem mailowym
kontakt@smeo.pl
SMEO zostało upoważnione przez Faktoranta do bezpośredniego kontaktu z Państwem w celu potwierdzania
istnienia lub wysokości wierzytelności Faktoranta względem Państwa.
Prosimy również o potwierdzenie istnienia wszystkich wierzytelności wskazanych w załączniku do niniejszego
Zawiadomienia i przesłanie obu dokumentów (niniejszego zawiadomienia oraz załącznika do niego) na adres
SMEO.

…………………
Data

…………………………….
Miejscowość

…………………………………………
Pieczątka SMEO

……………………………………………………………….
Podpis osób działających za SMEO

Potwierdzamy otrzymanie niniejszego Zawiadomienia i przyjmujemy do stosowania

…………………
Data

…………………………….
Miejscowość

………………………………………...
Pieczątka Zawiadamianego

……………………………………………………………..
Podpis osób działających za
Zawiadamianego

smeo.pl

ZAŁĄCZNIK DO ZAWIADOMIENIA O PRZELEWIE WIERZYTELNOŚCI

Wykaz wierzytelności, które zostały przelane na SMEO:

L.p.

Nr Faktury

Kwota

Data wystawienia

Termin płatności

1

XXXXXX

XXXXX

XXXXXX

XXXXXX

…………....
Data

……………………….
Miejscowość

………………………………………
Pieczątka SMEO

……………………………………………………………………
Podpis osób działających za SMEO

Potwierdzamy, że wierzytelności wynikające z ww. Faktur istnieją i są bezsporne, Oświadczamy, że uznajemy
zobowiązanie do zapłaty wskazanych kwot w terminach płatności. Zapłaty dokonamy na wskazany w
Zawiadomieniu rachunek bankowy SMEO.
Oświadczamy, że ww. wierzytelności nie są zajęte przez organ egzekucyjny.

…………………
Data

…………………………..
Miejscowość

……………………………………….
Pieczątka
Zawiadamianego

…………………………………………………………………..
Podpis osób działających za
Zawiadamianego

smeo.pl

