UMOWA PARTNERSKA NR ………………..
zawarta w dniu …..................... roku we Wrocławiu
pomiędzy:
EFIMEA Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu (53-314) przy Pl. Powstańców Śląskich 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław – Fabrycznej pod numerem KRS 0000741343, NIP 899-284-82-74,
REGON 380872412, reprezentowaną przez:
1. …………………………- Prezesa Zarządu
2. ………………………....- Wiceprezesa Zarządu
zwaną dalej Spółką
a
1.

………….....zamieszkałym pod adresem……………………………..(PESEL……….) prowadzącym działalność gospodarczą pod
nazwą ………….o numerze NIP …................................. Regon………..wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarcze przez Urząd ………………. w ………………
reprezentowaną przez:
……………………………………………… - Prezesa Zarządu
zwanym dalej Partnerem
łącznie zwanymi Stronami, a każda z osobna Stroną
umowę następującej treści (zwana dalej: Umową):
OŚWIADCZENIA STRON
§1

1)

Spółka oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oferuje finansowanie usług medycznych w formie indywidualnych
pożyczek, dopasowanych do potrzeb i możliwości finansowych klienta.

2)

Partner oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi, które mogą być finansowane w sposób
określony w ust. 1. Usługobiorcy Partnera mogą być zainteresowani skorzystaniem z usług finansowych oferowanych przez Spółkę.

3)

Strony oświadczają, że każda z nich prowadzi swoją działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz że nie
toczy się w stosunku do nich żadne postępowanie upadłościowe, ani nie są zagrożeni upadłością.
PRZEDMIOT UMOWY
§2

1)

Niniejszą Umową Strony nawiązują współpracę w ramach finansowania przez Spółkę usług medycznych świadczonych przez Partnera,
na warunkach w niej wskazanych.

2)

Strony zobowiązują się realizować przedmiot Umowy z należytą starannością wymaganą w danych stosunkach gospodarczych, z
poszanowaniem oraz dbałością o dobre imię każdej ze Stron Umowy oraz zadowolenie Klientów z usług świadczonych przez obie Strony.
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
§3

1)

W ramach niniejszej współpracy żadnej ze Stron nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek wynagrodzenie, w szczególności Partnerowi
nie jest należna jakakolwiek korzyść z tytułu korzystania przez klientów Partnera z finansowania usług medycznych przez Spółkę.

2)

Partner, w ramach niniejszej Umowy uprawniony jest do umieszczenia na stronie internetowej oraz w lokalu, w którym świadczone są
usługi medyczne informacji o możliwości ich finansowania przez Spółkę, w szczególności poprzez umożliwienie Spółce eksponowania w
placówce medycznej materiałów marketingowych w formie ulotek, plakatów oraz standów.

3)

Partner zobowiązuje się w przypadku zainteresowania finansowaniem usług medycznych skierować klienta bezpośrednio do Spółki
wskazując jej dane kontaktowe lub na życzenie klienta i po uzyskaniu jego zgody przekazać dane klienta Spółce celem udzielenia
szczegółowych informacji dotyczących finansowania usług medycznych.

4)

Partner, zobowiązuje się nie pobierać od klientów dodatkowych opłat w związku z udzieleniem przez Spółkę pożyczki na zakup usługi
medycznej.

5)

Partner zobowiązuje się przekazywać aktualne i rzetelne informacje o wysokości cen usług medycznych i terminie ich wykonania dla
klienta, który podpisał umowę na finansowanie tychże usług przez Spółkę.

6)

Partner zobowiązuje się niezwłocznie informować Spółkę, o każdy przypadku odstąpienia od umowy świadczenia usług medycznych,
finansowanych przez Spółkę, wygaśnięcia lub rozwiązania takiej umowy, a także o każdym przypadku, w którym została obniżona cena
finansowanej usługi medycznej oraz zwrócić niewykorzystane środki finansowe, w całości lub w części, w przypadku obniżenia ceny na
rachunek bankowy Spółki w terminie 3 dni roboczych od przekazania informacji lub zgłoszenia żądania przez Spółkę.
§4

1)

Spółka, w ramach niniejszej współpracy jest uprawniona do zamieszczania w materiałach promocyjnych oraz na stronie internetowej
informacji o możliwościach finansowania usług medycznych w placówce/placówkach Partnera, w szczególności Partner wyraża zgodę na
wykorzystanie jego logotypu w działalności promocyjnej Spółki.

2)

W ramach współpracy, Spółka wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego logotypu przez Partnera w celu informowania o możliwości
finansowania usług medycznych.

3)

Spółka zobowiązuje się do rzetelnego informowania klientów Partnera o zasadach finansowania usług medycznych, z poszanowaniem
przepisów prawnych powszechnie obowiązujących.

4)

Spółka zobowiązuje się do terminowego przekazywania środków finansowych na realizację usług medycznych klienta Partnera, co do
których została zawarta umowa na finansowanie.
POUFNOŚĆ INFORMACJI
§5

1)

Strony zobowiązują się do zachowania poufności co do wszelkich wiadomości pozyskanych w ramach realizacji niniejszej Umowy.

2)

Pozyskiwanie i przekazywanie wszelkich informacji dotyczących klientów Partnera odbywać się będzie z zachowaniem obowiązujących
przepisów, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
OKRES UMOWY
§6

1)

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2)

Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na
koniec miesiąca.
OSOBY KONTAKTOWE
§7

Strony postanawiają, że do wzajemnych kontaktów wyznaczają następujące osoby:
1.1. ze strony Spółki:
Imię i nazwisko

Numer telefonu

Strona www Spółki

Adres e-mailowy

1.2. ze strony Partnera:
Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres e-mailowy

Strona www Partnera

Nazwa banku i numer rachunku
bankowego
Partnera
do
przelewów

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Spółki.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…....................................................
Spółka

.......................................................
Partner

