
 
 

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA UBIEGAJĄCEGO SIĘ  
O SPRZEDAŻ TOWARÓW Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI 

 
Warszawa dnia: ……………………………………… 

 
1. Nazwa firmy, siedziba:    

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

                                                                                    
2. Aktualna pieczęć firmowa klienta :  

 
 
 
 
 

3. Firma zarejestrowana przez (organ rejestrowy) ............................................................................. 
 
………………………………………………………………………………….………, dnia:  ……………………………………………… 

    
 NIP................................................ REGON……………………………….………. KRS……………………….………….  

 
4. Firma reprezentowana przez ( skład Zarządu lub imiona i nazwiska właścicieli )       

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

5. Adres  faktycznego prowadzenia działalności (miejsce dostaw): 
 

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

6. Osoby upoważnione do składania zamówień i odbioru towaru: 
 

a. ............................................................................................................................................. 
 

 Tel: ......................................................,  e-mail: ....................................................................... 
 
b. ............................................................................................................................................. 

 
 Tel: ......................................................,  e-mail: ....................................................................... 

 
7. Osoba odpowiedzialna za płatności : 

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

 
Tel: ......................................................,  e-mail: ............................................................................... 

 



 

 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY TOWARÓW Z ODROCZONYM 
TERMINEM PŁATNOŚCI 

 
1. Czarny na Białym Sp. z o.o. dokonuje sprzedaży towarów z odroczonym terminem płatności po 

podpisaniu niniejszej karty informacyjnej, w oparciu o złożone przez Kupującego zamówienia. 
 

2. Płatność za pobrany towar następuje przelewem na konto Czarny na Białym Sp. z o.o.   
w Polbank EFG S.A. nr 44 2340 0009 1400 2440 0000 0157, w terminie ..............dni 
od daty wystawienia faktury. W indywidualnym przypadku termin zapłaty może być – na 
wniosek Kupującego – zmieniony odrębnym aneksem. 

 

3. Za dzień spełnienia zobowiązania pieniężnego uważa się datę wpływu pieniędzy na konto 
Sprzedającego. 

 

4.  Z tytułu opóźnienia w zapłacie Sprzedający nalicza odsetki ustawowe – zgodnie z treścią 
art. 481 § 1 i 2 kodeksu cywilnego. 

 

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie Sprzedający może zaprzestać sprzedaży z odroczonym 
terminem płatności w ogóle, bądź do czasu uregulowania przeterminowanej należności wraz z 
odsetkami. 

 

6. W przypadku przekroczenia terminu płatności o 30 dni, sprawa przekazywana jest do firmy 
windykacyjnej Kaczmarski Inkasso, następuje również wpisanie do Krajowego Rejestru Długów. 

 
7. Kupujący zobowiązuje się zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące działalności swojej firmy 

(zmiana statusu prawnego, wspólników i właściciela oraz numerów NIP, REGON i konta 
bankowego i.t.p.)niezwłocznie po ich zaistnieniu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni. 

 
 
 
 
 
 

………………………………..……………………………                        …………………………………………………….. 
    KUPUJĄCY                                                                 SPRZEDAJĄCY 

 
Załączniki:  

1. Aktualny odpis KRS 
2. Decyzje o nadaniu nr NIP 
3. Decyzje o nadaniu nr REGON 


