
UMOWA 
FAKTORINGOWA NR [….] 
Dzień zawarcia 00.00.0000 r. Miejsce zawarcia Warszawa 

Strony 
Nazwa: SMEO Spółka Akcyjna 
Siedziba: Warszawa  
Ulica: Emilii Plater 53/XIV P.  
Kod pocztowy: 01-113 
Numer KRS: 0000679116 
NIP: 5252712429 
REGON: 123456789 
Kapitał zakładowy: 2.380.302,00 PLN 

dalej „SMEO” 

Nazwa firmy:  
Imię i nazwisko: 
Siedziba: Warszawa 
Ulica: Nazwaulicy Nr: 17 Nr Lokalu:10  
Kod pocztowy: 01-113 
NIP: 5252512345 
PESEL:  
Adres email: anna@kowalska.pl 

dalej „Faktorant”, „Ty”, „Ci”, „Twoje” itp. 

Treść 

1. W ramach wykonywania Umowy Faktoringowej SMEO i SMEO Capital 
One zobowiązują się zawierać Cesję i Finansować Wierzytelności (z 
zastrzeżeniem przypadków, w których może odmówić zawarcia Cesji 
lub udzielenia Finansowania), prowadzić rozliczenia związane z 
Wierzytelnościami, informować Cię o stanie rozliczeń oraz wykonywać 
inne czynności na Twoją rzecz określone w Regulaminie lub w innym 
uzgodnieniu obowiązującym pomiędzy Tobą jako faktorantem oraz 
SMEO i SMEO Capital One jako faktorami (każde z nich z osobna może 
wykonywać wszelkie uprawnienia i obowiązki z Umowy Faktoringowej). 
W ramach Umowy Faktoringowej jesteś zobowiązany do przenoszenia 
Wierzytelności objętych Cesją globalną, regulowania swoich 
zobowiązań wobec SMEO i SMEO Capital One oraz wykonywania innych 
zobowiązań przewidzianych Umową Faktoringową lub Regulaminem. 

2. Szczegółowe warunki wykonywania Umowy Faktoringowej określa 
Regulamin i TOiP. 

3. Możesz określić ze SMEO lub SMEO Capital One niektóre warunki 
Umowy Faktoringowej w sposób indywidualny. Wówczas warunki te 
będą stanowić uzupełnienie postanowień zawartych w Umowie, 
Regulaminie i TOiP. 

4. Użytkownik Główny i Użytkownicy Dodatkowi mogą składać jednooso- 
bowo wszelkie oświadczenia i Dyspozycje, w tym oświadczenia woli, w 
Twoim imieniu i na Twoją rzecz. 

5. Wszelkie oświadczenia i Dyspozycje, w tym oświadczenia woli, 
związane z Umową Faktoringową, mogą być składane przez Ciebie, 
SMEO lub SMEO Capital One w postaci elektronicznej, w tym w SMEO24 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

6. Udzielasz niniejszym SMEO oraz SMEO Capital One pełnomocnictw do 
złożenia w razie potrzeby w Twoim imieniu oświadczenia woli o cesji 
zwrotnej przeniesionych na SMEO lub SMEO Capital One przez Ciebie 
Wierzytelności lub ich części oraz o uznaniu długu wynikającego z 
Twojego zobowiązania do zapłaty ceny za odsprzedane Wierzytelności. 
SMEO lub SMEO Capital One jako pełnomocnicy mogą być drugą stroną 
czynności prawnych, których dokonują w Twoim imieniu. Zrzekasz się 
odwołania niniejszych pełnomocnictw oraz zastrzegasz, że 
pełnomocnictwa nie wygasają wraz z ustaniem Twojego bytu 
prawnego. Każde z powyższych pełnomocnictw jest udzielone osobno 
SMEO i osobno SMEO Capital One (tj. każde z nich jest osobnym 
pełnomocnikiem i posiada swoje własne pełnomocnictwo, oraz każdy 
pełnomocnik może samodzielnie składać wszelkie oświadczenia). 

 

7. Udzielasz niniejszym SMEO i SMEO Capital One również inne 
pełnomocnictwa wskazane  w Regulaminie, na warunkach tam określonych. 

8. Osoby zawierające niniejszą Umowę Faktoringu w imieniu danej strony 
oświadczają, iż są prawnie umocowane do jej zawarcia w imieniu repre- 
zentowanej przez siebie strony. 

9. SMEO i SMEO Capital One z tytułu świadczonych usług faktoringowych 
przysługuje wynagrodzenie, w tym prowizje, opłaty i odsetki określone w 
Regulaminie i TOiP. Każdorazową wysokość należnego wynagrodzenia SMEO 
i SMEO Capital One będą wskazywać Ci w SMEO24. 

10. Strony uzgadniają, że SMEO i SMEO Capital One mogą wysyłać Ci wezwanie 
do zapłaty, zawierające ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura 
informacji gospodarczej, w formie elektronicznej. Wezwanie to będzie 
wysyłane na Twój adres elektroniczny wskazany w komparycji niniejszej 
umowy. 

11. SMEO i SMEO Capital One uprawnione są do zmiany Regulaminu i TOiP na 
zasadach oraz  w trybie określonym w Regulaminie. 

12. Umowa Faktoringowa zawarta jest na czas nieokreślony. 
13. SMEO, SMEO Capital One i Ty jesteście uprawnieni do wypowiedzenia Umowy 

Faktoringowej na zasadach oraz w trybie określonym w Regulaminie. 
14. Regulamin i TOiP stanowią integralną część Umowy Faktoringowej. 
15. Oświadczasz, że przed zawarciem Umowy Faktoringowej zapoznałeś się z jej 

treścią, jak również z Regulaminem i TOiP oraz akceptujesz ich treść i 
zobowiązujesz się do ich przestrzegania. 

16. Umowa Faktoringowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie 
interpretowana. 

17. Wszelkie spory wynikające z Umowy Faktoringowej Ty, SMEO i SMEO Capital 
One poddajecie rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby 
SMEO, Twojej lub Kontrahenta. 

18. Pojęcia zapisane w Umowie Faktoringowej wielkimi literami i w niej nie- 
zdefiniowane mają znaczenie nadane w Regulaminie. 

SMEO Faktorant 

smeo.pl 

 

 

  

Nazwa: SMEO Capital One Sp. z o.o. 
Siedziba: Warszawa  
Ulica: PLAC EUROPEJSKI 1, 38 PIĘTRO 
Kod pocztowy: 00-844 
Numer KRS: 0000518763 
NIP: 5272718352 
REGON: 147362462 
Kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN 

dalej „SMEO Capital One” 

 


