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WNIOSEK O FAKTORING                               DMK MONEY 
PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 
   A1. DANE FIRMY: 

Nazwa firmy:       

Adres:       

NIP:       REGON:       Przeważające PKD:       

Główny przedmiot działalności firmy:       

 
B1. CZĘŚĆ OBLIGATORYNA: 

Rodzaj stosowanych dokumentów: 

 

 

 

 

 

 

 Faktura podpisana przez Odbiorcę 

 Faktura bez podpisu / Oświadczenie VAT 

 Faktura elektroniczna / Oświadczenie 

 WZ 

 SAD 

 CMR 

 List przewozowy 

Oferowane terminy płatności. Od       do       dni 

Aktualna  (przyszła*) liczba odbiorców.       

Liczba odbiorców w cyklu. Transakcje powtarzalne        

Transakcje jednorazowe        

Liczba odbiorców, którzy mają być przekazani do faktoringu, wraz z saldem należności wymagalnych na 

koniec poprzedniego miesiąca. 

 Liczba Saldo (w tys.) 

Kraj                        

PLN 

Eksport              

PLN/EURO* 

Czy występują korekty lub kompensaty? 
 
 Jaki stanowi to poziom % w stosunku do ogólnego obrotu? 

TAK  / NIE  

      % 

Obrót roczny.  Wykonany w roku 2012 w PLN:        

Planowany w roku 2013w PLN:       

Czy w umowach handlowych występują zapisy dot. zakazu cesji wierzytelności? TAK  / NIE  

Czy wierzytelności objęte są ochroną ubezpieczeniową? TAK  / NIE  

Jeśli do faktoringu nie zostali przekazani wszyscy kontrahenci, proszę zaznaczyć, jaka jest tego 

przyczyna? 

 Gotówka  

 Kompensaty 

 Cesja wierzytelności 

 Brak zgody dłużnika  

 Inne:       

 
*należy zaznaczyć właściwe 
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WNIOSEK O FAKTORING                               DMK MONEY 
PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 
 
C1. OBRÓT TOWARAMI / USŁUGAMI: 

Od kogo firma zakupuje towar / usługę / surowiec? 

Proszę sklasyfikować towar / usługę / surowiec. 

      

      

Jakie terminy płatności firma otrzymuje od swych dostawców? Od       do       dni 

Czy towar / surowiec jest magazynowany, czy też bezpośrednio przewożony jest od dostawcy do 

kontrahenta firmy? 

      

Co kontrahent firmy dalej czyni z zakupionym towarem / surowcem?       

 

D1. DANE OOSÓB DO KONTAKTU: 
Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail 

                        

                        

 

E1. OŚWIADCZENIA : 
Oświadczam iż zapoznałem się i akceptuję treść i warunki regulaminu DMK Money, jak również jego załączników i części składowych, dostępnego na 
stronie internetowej pod adresem http://www.dmkmoney.pl/doc/regulacjeprawne/regulamin_dmkmoney.htm 
DMK Money ma prawo do przekazywania wszelkich zawartych w niniejszym wniosku / deklaracji informacji do firm powiązanych i współpracujących z DMK Money. 

 

Imię i nazwisko PESEL Seria i nr dow. osob. Data i podpis Wnioskodawcy 
                   

 

Pieczęć firmowa: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Wniosek o faktoring prosimy przesłać na numer faksu: (58) 684 66 12 lub e-mail: faktoring (at) dmkmoney.pl 

 

 

 

 

 

  


