
dále jen smlouva,
uzavřena ve Wysoké, dne ........................ mezi:
Transcash.eu SA (dříve Inkaso Logintrans sp. z o. o. sp. k.) se sídlem v Polsku, Wysoka, ul. Chabrowa 4, 52-200 Wrocław 65, 
zapsanou v Rejstříku podnikatelů Státního soudního rejstříku vedeném Okresním soudem Wrocław – Fabryczna, VI. hospodářský 
úsek Státního soudního rejstříku, číslo vložky 0000626049, NIP (DIČ) PL8971714717, REGON (IČ): 020277393, zastoupenou 
prokurou Magdalenou Baranowskou, dále jen příjemce, a
….....................................................................................................................................................................................................
se sídlem: …...................................................................................................................................................................................
zapsanou v…..........................................................….................................................., DIČ: …......................................................
IČ: …......................................., zastúpenou ..................................................................................................................................
dále jen příkazce,
dále jen individuálně smluvní strana nebo společně smluvní strany.

Článek 1
1. Příjemce bude jménem a na účet příkazce vymáhat jeho pohledávky. Seznam pohledávek po každé příkazce specifikuje 
ve zvláštním příkazu (dále: příkaz). 
2. Příjemce bude poskytovat služby dle této smlouvy na základě udělené plné moci, v souladu s obsahem 
Přílohy č. 1 této smlouvy.

Článek 2
1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Každá smluvní strana může smlouvu zrušit s jednoměsíční výpovědní lhůtou, s účinností ke konci kalendářního měsíce. 
Ve výpovědní lhůtě příjemce zachovává právo dokončit vymáhání svěřených pohledávek a právo na odměnu za provedené služby.

Článek 3
1. Příkazce tímto prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s Všeobecnými podmínkami poskytování služeb mimosoudního vymáhání 
pohledávek a s Všeobecnými podmínkami poskytování služeb soudního a exekučního vymáhání pohledávek, zveřejněnými 
na webové stránce www.transinkasso.eu (dále je VPPS).
2. Pokud příkazce dá přístup uživatelům druhotných účtů za účelem podávání příkazů (např. vytvoření druhotného účtu na 
komunikátoru TRANS, zpřístupnění uživatelského jména a hesla do účtu na webové stránce www.cz.transinkasso.eu), má se za to, 
že uživatelé druhotných účtů jsou oprávněni podávat příkazy jménem a na účet příkazce.

Článek 4
1.Za služby vymáhání pohledávek, specifikovaných specifikovaných v příkazu, příkazce zaplatí příjemci odměnu 
dle ustanovení VPPS.
2.Příkazce uhradí odměnu na základě daňového dokladu vystaveného elektronickou cestou. Pokud VPPS nestanoví jinak, 
platební lhůta je 7 dní od vystavení a zpřístupnění faktury.

Článek 5
1. Otázky, které tato smlouva neřeší, se řídí následovně:
a) ustanoveními Dodatků ke smlouvě,
b) ustanoveními VPPS,
c) předpisy platného polského práva, zejména polského Občanského zákoníku.
2. Veškeré spory, vzniklé z této smlouvy, budou řešeny věcně a místně příslušným polským soudem, v jehož obvodu má přijemce 
své sídlo.

Článek 6
1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VYMÁHÁNÍ        
POHLEDÁVEK č. ......... /..... /.....

Příkazce Příjemce

Podepsanou smlouvu odešlete na adresu: 
Transcash.eu SA, ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, Polsko; Infolinka: +48 717 333 999, e-mail: info.cz@transinkasso.eu

www.transinkasso.eu

Transcash.eu SA
ul. Wysoka, ul. Chabrowa 4, 
52-200 Wrocław 65, Polsko
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NIP (DIČ) PL8971714717,
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č. vl. KRS 0000626049



V………………………………………,  dne ………………………………… 

PLNÁ MOC

Jednajíc jménem
….....................................................................................................................................................................................................
se sídlem: …...................................................................................................................................................................................
zapsanou v…..........................................................….................................................., DIČ: …......................................................
IČ: …................................................................................................................................................................................................
dále jen zmocnitel

tímto zmocňujeme
Transcash.eu SA (dříve Inkaso Logintrans sp. z o. o. sp. k.) se sídlem v Polsku, Wysoka, ul. Chabrowa 4, 52-200 Wrocław 65, 
zapsanou v Rejstříku podnikatelů Státního soudního rejstříku vedeném Okresním soudem Wrocław – Fabryczna, VI. hospodářský 
úsek Státního soudního rejstříku, číslo vložky 0000626049, NIP (DIČ) PL8971714717, REGON (IČ): 020277393, 
dále jen zmocněnec

aby, jménem zmocnitele vykonávala veškeré skutečné a právní úkony za účelem plnění Smlouvy o poskytování služeb vymáhání 
pohledávek uzavřené mezi zmocnitelem a zmocněncem, zejména aby:
1/ podávala veškerá prohlášení informací a vůle v kontaktech s dlužníky zmocnitele,
2/ jednala s dlužníky v rozsahu úhrady dluhu na každé etapě vymáhacího řízení, a také uzavírala mimosoudní a soudní dohody,
3/ jednala s eventuálními kupujícími dluhy,
a dále, aby zastupovala zmocnitele v soudních a exekučních řízeních.

Tato plná moc oprávňuje k udělování dalších plných mocí.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou a končí dnem zrušení Smlouvy o poskytování služeb vymáhání pohledávek nebo 
v důsledku odvolání plné moci.

PŘÍLOHA  Č.1

Zmocnitel Zmocněnec
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