……………….., dnia ……………………

Oświadczenie Partnera

………………………………………………
(nazwa, siedziba, nr wpisu KRS, oznaczenie sądu rejestrowego, oznaczenie kapitału zakładowego,
NIP, REGON),
reprezentowany przez ……………….….
zwany dalej Partnerem
oświadcza wobec
Zachodniopomorskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z siedzibą w Szczecinie przy
ul. Czorsztyńskiej 17 (71-201 Szczecin), wpisanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000075196 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie, NIP: 8510008513, REGON:
810428745,
zwaną dalej ZSKOK,
że:
§1.
Partner zobowiązany jest:
1) przestrzegać ogłoszonych przez ZSKOK „Warunków pakietowej sprzedaży wierzytelności
Zachodniopomorskiej SKOK”, w szczególności w zakresie obowiązujących terminów,
2) przestrzegać wszelkich zasad wynikających z „Porozumienia o zachowaniu poufności”,
3) niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni od chwili wystąpienia zdarzenia, zawiadomić
ZSKOK o wystąpieniu jakiejkolwiek przesłanki wykluczenia z procesu sprzedaży, o których
mowa w punkcie VIII Warunków pakietowej sprzedaży wierzytelności Zachodniopomorskiej
SKOK,
4) do niezwłocznego udzielania odpowiedzi na wszelkie zapytania ze strony ZSKOK, zgodnie ze
stanem faktycznym i obowiązującym prawem.
§2.
Partner wskazuje, że:
1) zgłoszenie zamiaru nabycia wierzytelności zostało złożone:
a) przez osoby uprawnione do reprezentowania Partnera,
b) w sposób ważny i skuteczny w odniesieniu do wewnętrznych regulacji i struktur Partnera,
c) w sposób wiążący, tj. jest nieodwołalne w terminie 2 dni licząc od dnia dokonania
zgłoszenia,
2) dysponuje środkami finansowymi niezbędnymi do zapłaty ceny sprzedaży,
3) zobowiązanie wynikające ze zgłoszenia zamiaru nabycia wierzytelności wygaśnie:
a) po wyrażonej na piśmie zgodzie ZSKOK,
b) po pisemnym oświadczeniu ZSKOK o zwolnieniu Partnera z oferty,
4) termin zakończenia postępowania sprzedaży wierzytelności wyznacza:

a) zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności,
b) osobne porozumienie pomiędzy Partnerem i ZSKOK.
§3.
W razie naruszenia postanowień zawartych w niniejszym oświadczeniu, a w szczególności:
1) odstąpienia Partnera od rozmów i zakończenia postępowania z naruszeniem §2 pkt 4,
2) nie przystąpienia do umowy sprzedaży pomimo uzgodnienia warunków tej umowy i braku
sporu,
Partner zobowiązuje się do zapłaty na rzecz ZSKOK kary umownej w wysokości 10 % pakietu, za każdy
stwierdzony przypadek naruszenia; nie wyłącza to prawa ZSKOK do żądania naprawienia szkody w
całości, na zasadach ogólnych.
§4.
Wszelkie spory wynikające z niniejszego oświadczenia, a także te związane z postępowaniem
sprzedaży wierzytelności, rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby
ZSKOK.

…………………………………………

