
ďalej len zmluva
uzatvorená vo Wysokej, dňa ........................ medzi:
Transcash.eu SA (predtým Inkaso Logintrans sp. z o. o. sp. k.) so sídlom v Poľsku, Wysoka, ul. Chabrowa 4, 52-200 Wrocław 65, 
zapísanou v Registre podnikateľov Štátneho súdneho registra, vedeným Okresným súdom Wrocław – Fabryczna, VI. hospodársky 
úsek Štátneho súdneho registra, číslo vložky 0000626049, NIP (IČ DPH) PL8971714717, REGON (IČO): 020277393, zastúpenou 
prokúrou Magdalenou Baranowskou, ďalej len príjemca, a 
….....................................................................................................................................................................................................
so sídlom: …...................................................................................................................................................................................
zapísanou v …........................................................................…...................., DIČ/IČ DPH: …......................................................
IČO: …......................................., zastúpenou …............................................................................................................................
ďalej len poverovateľ,
ďalej len individuálne zmluvná strana alebo spoločne zmluvné strany.

Článok 1
1. Príjemca menom a na účet poverovateľa bude vymáhať jeho pohľadávky. Zoznam pohľadávok poverovateľ 
za každým špecifikuje v osobitnom príkaze (ďalej len príkaz).
2. Príjemca bude poskytovať služby podľa tejto zmluvy na základe udeleného splnomocnenia, v súlade s obsahom Prílohy 
č. 1 tejto zmluvy.

Článok 2
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Každá zmluvná strana môže zrušiť zmluvu s jednomesačnou výpovednou lehotou, s účinnosťou ku koncu kalendárneho 
mesiaca. Vo výpovednej lehote príjemca zachováva právo dokončiť vymáhanie poverených pohľadávok a právo na odmenu za 
vykonané služby.

Článok 3
1. Poverovateľ týmto vyhlasuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými podmienkami poskytovania služieb mimosúdneho 
vymáhania pohľadávok a so Všeobecnými podmienkami poskytovania služieb súdneho a exekučného vymáhania pohľadávok, 
zverejnenými na webovej stránke www.transinkasso.eu (ďalej len VPPS). 
2. V prípade, že poverovateľ dá prístup užívateľom druhotných účtov za účeľom podávania príkazov (napr. vytvorenie druhotného 
účtu na komunikátore TRANS, sprístupnenie užívateľského mena a hesla do účtu na webovej stránke www.sk.transinkasso.eu),  
považuje sa, že užívatelia druhotných účtov sú oprávnení podávať príkazy menom a na účet poverovateľa.

Článok 4
1. Za služby vymáhania pohľadávok, špecifikovaných v príkazu, poverovateľ zaplatí príjemcovi odmenu podľa ustanovení VPPS.
2. Poverovateľ uhradí odmenu na základe daňového dokladu vystaveného elektronickou cestou. Pokiaľ VPPS neurčí inak, platobná 
lehota je 7 dní od vystavenia a sprístupnenia faktúry.

Článok 5
1. Otázky, ktoré táto zmluva nerieši, sa riadia nasledujúcimi ustanoveniami:
a) Dodatkov k zmluve,
b) VPPS,
c) predpisov platného poľského práva, predovšetkým poľského Občianskeho zákonníka.
2. Akékoľvek spory, vzniknuté z tejto zmluvy, sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným poľským súdom, v obvode ktorého 
má príjemca svoje sídlo.

Článok 6
1. Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch,  každá zmluvná strana dostane po jednom.

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB VYMÁHANIA 
POHĽADÁVOK č.......... /..... /.....

Poverovateľ Príjemca

Podpísanú zmluvu odošlite na adresu:
Transcash.eu SA, ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, Poľsko; +48 717 333 999, info.sk@transinkasso.eu

www.transinkasso.eu

Transcash.eu SA
Wysoka, ul. Racławicka 4, 
52-200 Wrocław 65, Poľsko
info.sk@transinkasso.eu

NIP (IČ DPH) PL8971714717,
REGON (IČ): 020277393

zapísaná Okresným súdom
Wrocław – Fabryczna, VI. hospodársky

úsek Štátneho súdneho registra
č. vl. KRS 0000626049



 V .......................... dňa ................................

SPLNOMOCNENIE

Menom 
….....................................................................................................................................................................................................
so sídlom: …...................................................................................................................................................................................
zapísanou v ….........................................................…....................., DIČ/IČ DPH: …....................................................................
IČO: …....................................,
ďalej len splnomocniteľ

týmto splnomocňujeme
Transcash.eu SA (predtým Inkaso Logintrans sp. z o. o. sp. k.) so sídlom v Poľsku, Wysoka, ul. Chabrowa 4, 52-200 Wrocław 65, 
zapísanú v Registre podnikateľov Štátneho súdneho registra vedeného Okresným súdom Wrocław – Fabryczna, VI. hospodársky 
úsek Štátneho súdneho registra, číslo vložky 0000626049, NIP (IČ DPH) PL8971714717, REGON (IČO): 020277393, 
ďalej len splnomocnenec

aby menom splnomocniteľa vykonávala všetky skutočné a právne úkony za účelom plnenia Zmluvy o poskytovaní služieb vymáha-
nia pohľadávok uzatvorenej medzi splnomocniteľom a splnomocnencom, najmä, aby:
1/ podávala všetky vyhlásenia informácií a vôle v kontaktoch s dlžníkmi splnomocniteľa,
2/ rokovala s dlžníkmi vo veci úhrady dlhu na každej etape vymáhacieho konania, ďalej uzatvárala mimosúdne a súdne dohody,
3/ rokovala s eventuálnymi kupujúcimi dlhy,
a ďalej, aby zastupovala splnomocniteľa v súdnych a exekučných konaniach.

Toto splnomocnenie oprávňuje k poskytovaniu ďalších splnomocnení.

Toto splnomocnenie sa udeľuje na dobu neurčitú a končí dňom zrušenia Zmluvy o poskytovaní služieb vymáhania pohľadávok 
alebo v dôsledku odvolania splnomocnenia.

PRÍLOHA  Č.1

Splnomocniteľ Splnomocnenec

www.transinkasso.eu

Transcash.eu SA
Wysoka, ul. Racławicka 4, 
52-200 Wrocław 65, Poľsko
info.sk@transinkasso.eu

NIP (IČ DPH) PL8971714717,
REGON (IČ): 020277393

zapísaná Okresným súdom
Wrocław – Fabryczna, VI. hospodársky

úsek Štátneho súdneho registra
č. vl. KRS 0000626049


