
Zlecenie 
 

 
A. ……………………………………………………………………………….. [imię i nazwisko] zamieszkała/y pod adresem 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….[ulica, 
numer domu, kod, miejscowość] numer pesel ……………………………….. [numer pesel] legitymujący/a się dowodem osobistym 
/lub paszportem …………………………………[seria i numer],  adres poczty elektronicznej ……………..@.................................. 
zwanym dalej „Klientem”i  

 
zleca na warunkach opisanych poniżej  
 
B. finfix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czeczota 8/11, kod: 02-607 Warszawa, 
zwanej dalej „finfix” 
 

1. Sprawdzenie Rejestru Dłużników tj. sprawdzenie następujących rejestrów: 
 

KRD TAK □ NIE □ INFOMONITOR TAK □ NIE  □ BIK TAK  □NIE  □ 

2. DEFINICJE: 

„BIG” oznacza KRD lub INFORMONITOR; 
„BIK” oznacza Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zygmunta 

Modzelewskiego 77 A, kod: 02-679 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000110015, NIP:  9511778633, utworzone i działające na podstawie art. 105 ust. 4 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. 2002 Nr 72 poz. 665 
ze zm.). 

Dzień Roboczy oznacza dzień, w którym finfix jest otwarty w celu prowadzenia zwykłej działalności 
operacyjnej. 

finfix oznacza finfix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. 
Czeczota 8/11, kod: 02-607 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000486542, 
NIP 521 366 14 84 

INFOMONITOR oznacza Biuro Informacji Gospodarczej Infomoniotor S.A., z siedzibą w Warszawie, adres: 
ul. Zygmunta Modzelewskiego 77, kod: 02 – 679 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000201192, 
NIP: 5262744307. 

Klient oznacza podmiot określony w literze A komparycji niniejszego zlecenia. 
KRD oznacza Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z siedzibą we 

Wrocławiu, adres: ul. Armii Ludowej 21, kod: 51-214, Wrocław, wpisany do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we 
Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000169851, NIP: 8951794707. 

Sprawdzanie Rejestru 
Dłużników 

wygenerowanie raportu dotyczącego wpisów Klienta z BIG lub/oraz BIK. 

STRONA lub STRONY oznacza osobno lub razem finfix lub Klienta. 
Zlecenie oznacza niniejsze zlecenie 

3. WYKONANIE ZLECENIA PRZEZ FINFIX 
3.1 finfix wygeneruje i przekaże Klientowi raport z wpisów Klienta w BIG oraz/lub BIK w zakresie określonym w punkcie 1 
Zlecenia niezwłocznie, nie później jednak niż w odniesieniu do raportów z BIG w terminie 7 (siedem) dni, a w odniesieniu do 
raportów z BIK w terminie 14 (czternaście) dni od dnia uznania rachunku finfix wpłatą wynagrodzenia opisaną w punkcie 4 
poniżej. 
3.2 finfix przekaże Klientowi raport z wpisów Klienta w BIG lub BIK w zakresie określonym w punkcie 1 Zlecenia za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, a w przypadku niewskazania przez Klienta adresu poczty elektronicznej – listem poleconym. 

  



4. OPŁATY 
Za Sprawdzenie Rejestru Dłużników w zakresie określonym w punkcie 1 Zlecenia Klient zobowiązany jest do wniesienia opłaty za 
każdy zamówiony raport w wysokości 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych brutto: 

   

 
KRD 

 TAK □ NIE □ 
INFOMONITOR 

 TAK □ NIE  □ 
Biuro Informacji Kredytowej 

 TAK  □NIE  □ 
Cena 99 złotych 99 złotych 99 złotych 

□ za jeden raport 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych brutto, 
□ za dwa raporty 198 (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem) złotych brutto, 
□ za trzy raporty 297 (słownie dwieście dziewięćdziesiąt siedem) złotych brutto.płatne na rachunek finfix o numerze 
13124010531111001056014304. 

 
5. OBOWIĄZKI KLIENTA 
Klient udzieli finfix wszelkich koniecznych i umożliwiających wykonanie Umowy pełnomocnictw w formie i treści przygotowanej 
przez finfix. 
 
6. PRAWO ODSTĄPIENIA 
Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie 

niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 
poz. 271 ze zm.) 1 
 
7. REKLAMACJE 
7.1 W razie potrzeby wyjaśnienia wątpliwości lub rozstrzygnięcia zastrzeżeń Klienta dotyczących treści Umowy lub jej wykonania 
(„Reklamacja”), będzie rozpatrywać je każdorazowo finfix. Klient składa Reklamację w formie pisemnej, opisując zastrzeżenia lub 
wątpliwości oraz wnioski skierowane do finfix. Reklamacje składa się  listem poleconym na adres: „FinFix Sp. z o.o., ul. Czeczota 8 
lok 11, 02-607 Warszawa z dopiskiem: „REKLAMACJA”. 
7.2 finfix zobowiązuje się udzielić Klientowi odpowiedzi w terminie 14 Dni Roboczych od daty otrzymania Reklamacji, a w 
przypadkach szczególnie skomplikowanych w terminie jednego miesiąca od daty jej otrzymania. Odpowiedź finfix jest ostateczna. 
7.3 finfix nie jest zobowiązany do rozpatrywania Reklamacji nadanych po rozwiązaniu Umowy. 
 
8. KORESPONDENCJA  
8.1 Wszelka korespondencja między Stronami wynikająca lub związana ze Zlecenie będzie uznana za skuteczną: 
a. jeżeli została wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej – w dniu wysłania wiadomości ze skrzynki poczty elektronicznej 
nadawcy, przy czym nadawca zobowiązany jest przedstawić na żądanie drugiej Strony kopii maila; 
b. jeżeli została wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym – w dniu nadania listu. 

8.2 Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania w formie pisemnej finfix o wszelkich zmianach w danych 
adresowych Klienta. W przypadku nie wykonania tego obowiązku wszelkie zawiadomienia przekazywane Klientowi przez finfix z 
wykorzystaniem dotychczasowo posiadanych danych adresowych uznawane będą za skutecznie doręczone. Ponadto w takiej 
sytuacji finfix nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli dane poufne dostarczone na dotychczasowo posiadane dane adresowe Klienta 
trafią do nieuprawnionego odbiorcy. 
 
9. OBOWIĄZYWANIE ZLECENIA 
9.1. Zlecenie wchodzi w życie z chwilą zapłaty przez Klienta opłaty, o której mowa w punkcie 4 Zlecenia, przy czym za dzień 
zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego finfix, o którym mowa w punkcie 4 Zlecenia, bez konieczności 
podpisywanie zlecenia przez finfix.  
9.2. Finfix przyjmuje do realizacji Zlecenie z dniem wniesienia opłaty określonej w punkcie 4 powyżej.   
 
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
10.1. Wszelkie zmiany Zlecenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
10.2. Zlecenie obowiązuje do dnia dostarczenia Klientowi raportu z wpisów Klienta w BIG oraz/lub BIK. 
10.3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie – aktualnie i w przyszłości - przez finfix sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. 
Czeczota 8/11, kod: 02-607 Warszawa (dalej: „finfix”) moich danych osobowych (tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, 

numeru PESEL, serii i numeru dokumentu tożsamości, adresu poczty elektronicznej) w celu dochodzenia roszczeń oraz w celach 
marketingowych.  
10.4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie – aktualnie i w przyszłości - przez podmioty zależne lub stowarzyszone w rozumieniu 
Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz podmioty współpracujące 
z finfix moich danych osobowych (tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, serii i numeru dokumentu 
tożsamości, adres poczty elektronicznej,) w celach marketingu produktów i usług tych podmiotów. 

                                                
1 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy: „Niniejszym oświadczam, iż na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 

2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez 

produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.) odstępuję od umowy zawartej w dniu [●] z finfix sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest uzyskanie przez finfix sp. z o.o. raportu/ów z wpisów w BIG 

lub BIK 



10.5. Niniejszym potwierdzam uzyskanie przeze mnie informacji, iż przewidywani odbiorcy lub kategorie odbiorców moich danych 
osobowych to podmioty zależne lub stowarzyszone w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 
2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz podmioty współpracujące z  finfix oraz, że posiadam prawo dostępu do treści moich 
danych osobowych oraz ich poprawiania  oraz że podaję moje dane osobowe dobrowolnie. 
 
10 ZAŁĄCZNIK 
Załącznik określony poniżej stanowi integralną część Umowy i tylko wyłącznie z Umową może być  interpretowany:  
Załącznik 1- Pełnomocnictwo 

 
 
 

                                                

                  Klient 


