UMOWA O WSPÓŁPRACY DLA KONSUMENTA
Nr VR/0000
z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej SA
zawarta pomiędzy:
Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we Wrocławiu i adresem: 51-214 Wrocław, ul. D. Siedzikówny 12,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000169851, NIP 895-17-94-707, kapitał założycielski 4.000.000 zł, wpłacony w całości, reprezentowaną
przez: Romana Paluszczaka, zwaną dalej KRD BIG SA
a konsumentem,
Imiona i nazwisko:
PESEL:
Adres do doręczeń:
Kraj
Ulica
Budynek/lokal
Miejscowość
Kod i poczta

Imię i nazwisko
11111111111
Polska
Nazwa ulicy
1/1
Miasto
00-000 Miasto

zwanym dalej Klientem.
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Niniejsza umowa jest integralną częścią umowy w zakresie udostępniania informacji gospodarczych, którą Klient zawarł z KRD BIG SA
w formie elektronicznej poprzez założenie konta w Serwisie Ochrony Konsumenta, dostępnym pod adresem internetowym
www.konsument.krd.pl .
Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez KRD BIG SA na rzecz Klienta usługi pośrednictwa w udostępnianiu informacji
gospodarczych, w zakresie przyjmowania i przechowywania informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników.
Zasady świadczenia przez KRD BIG SA usługi, określonej w ust. 2 powyżej oraz prawa i obowiązki Klienta związane z przekazywaniem,
aktualizacją i usuwaniem informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników reguluje Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530), zwana dalej Ustawą, Regulamin Zarządzania Danymi
Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, zwany dalej Regulaminem oraz Regulamin Serwisu Ochrony Konsumenta,
zwany dalej Regulaminem SOK.
Klient oświadcza, że zapoznał się z Ustawą i zaakceptował postanowienia Regulaminu oraz Regulaminu SOK, w momencie, w którym zawarł
z KRD BIG SA umowę, o której mowa w ust. 1 powyżej. Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Ustawy, Regulaminu
i Regulaminu SOK. Klient ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność karną za działania niezgodne z Ustawą,
Regulaminem i Regulaminem SOK, w szczególności za przekazywanie nieprawdziwych informacji gospodarczych oraz za niedopełnienie
obowiązków związanych z aktualizacją i usuwaniem informacji gospodarczych.
Opłaty z tytułu usług, świadczonych przez KRD BIG SA, reguluje Cennik Usług Serwisu Ochrony Konsumenta, zwany dalej Cennikiem.
Regulamin, Regulamin SOK oraz Cennik opublikowane zostały na stronach internetowych Serwisu Ochrony Konsumenta
www.konsument.krd.pl.
Klient upoważnia KRD BIG SA do wysyłania w jego imieniu i na jego rzecz pisma do dłużników Klienta zawierającego ostrzeżenie o zamiarze
przekazania danych do KRD BIG SA, z podaniem firmy biura oraz adresu jego siedziby.
Klient oświadcza, że wszelkie jego dane, które przekazał KRD BIG SA przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1 są zupełne
i prawdziwe, na dowód czego Klient załącza do niniejszej umowy czytelną kserokopię lub fotokopię dokumentu tożsamości, na podstawie
którego założył konto w Serwisie Ochrony Konsumenta.
Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Rozwiązanie
umowy skutkuje usunięciem z bazy danych KRD BIG SA wszystkich przekazanych przez Klienta informacji gospodarczych.
W przypadku, gdy Klient narusza postanowienia niniejszej umowy, Regulaminu, Regulaminu SOK lub Ustawy albo nie wywiązuje się
w terminie z opłat określonych w niniejszej umowie, KRD BIG SA może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu
wypowiedzenia.
Do czasu dostarczenia przez Klienta do KRD BIG SA prawidłowo podpisanego przez Klienta egzemplarza niniejszej umowy wraz z kserokopią
lub fotokopią dokumentu tożsamości, o którym mowa w ust. 7, Klient nie będzie mógł korzystać z opcji przekazywania informacji
gospodarczych do KRD BIG SA.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony umowy, pod rygorem
nieważności.
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przed właściwymi sądami powszechnymi.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Akceptuję wszystkie powyższe warunki

w imieniu KRD BIG SA
Roman Paluszczak - pełnomocnik

Data i czytelny podpis Klienta

