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REGULAMIN PRZYZNAWANIA KREDYTU KUPIECKIEGO 

z dnia 1 marca 2018 r. 

 

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania podmiotowi nabywającemu od Izopanel Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 

(SPRZEDAWCY) wyroby lub/i usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, tj. KUPUJĄCEMU 

niebędącemu konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22
1
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – limitu kredytowego 

(kredytu kupieckiego), tj. limitu dotyczącego maksymalnego salda ubezpieczonych należności lub odroczonego terminu płatności. 

 

1. KUPUJĄCY chcący skorzystać z przyznania mu limitu kredytowego lub odroczonego terminu płatności udzielanego przez 

SPRZEDAWCĘ lub przez współpracującego z nim Ubezpieczyciela zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia na Wyroby 

sprzedawane przez SPRZEDAWCĘ zgłoszenie takiego wniosku obsługującemu go przedstawicielowi SPRZEDAWCY. 

Wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego działu SPRZEDAWCY.  

2. KUPUJĄCY zobowiązany jest wraz ze złożeniem wniosku o przyznanie mu limitu kredytowego lub odroczonego terminu 

płatności przekazanie we wskazanej przez SPRZEDAWCĘ formie:  

 aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio aktualnego wpisu z Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

 przedłożenia aktualnych danych finansowych KUPUJĄCEGO, tj. bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania, księgi 

przychodów-rozchodów, rocznego PIT-u za ubiegły rok; 

 ewentualnych dodatkowych dokumentów lub oświadczeń, o których potrzebie złożenia KUPUJĄCY zostanie 

poinformowany. 

KUPUJĄCY przekazując SPRZEDAWCY wyżej wskazane dokumenty wyraża zgodę na ich dalsze przekazanie w jego imieniu 

do współpracującego ze SPRZEDAWCĄ Ubezpieczyciela. 

3. Składając wniosek, o którym mowa w pkt 1, KUPUJĄCY wyraża zgodę na bezpośredni kontakt z nim przez Ubezpieczyciela i 

przekazanie przez SPRZEDAWCĘ Ubezpieczycielowi w tym celu wszelkich jego danych osobowych oraz danych 

umożliwiających z nim bezpośredni kontakt.  

4. Oczekiwany termin rozpatrzenia wniosku KUPUJĄCEGO wynosi do 8 dni roboczych od momentu przekazania 

przedstawicielowi SPRZEDAWCY kompletu dokumentów, o których mowa powyżej, z tym zastrzeżeniem, że  

w szczególnych wypadkach termin ten może ulec przedłużeniu., 

5. KUPUJĄCY może zostać w terminie, o którym mowa w ust. 4, zobowiązany do złożenia dodatkowych dokumentów lub 

wyjaśnień niezbędnych do rozpatrzenia jego wniosku o przyznanie limitu kredytowego lub odroczonego terminu płatności, 

które powinien przekazać SPRZEDAWCY w odpowiednim, wyznaczonym przez niego terminie. 

6. Każdy wniosek KUPUJĄCEGO o przyznanie mu limitu kredytowego lub odroczonego terminu płatności rozpatrywany jest 

indywidualnie i zależy wyłącznie od decyzji SPRZEDAWCY lub Ubezpieczyciela i KUPUJĄCEMU nie przysługują żadne 

roszczenia z tego tytułu.  
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7. W niektórych przypadkach SPRZEDAWCA może odstąpić od całości lub części zasad określonych w niniejszym regulaminie, 

o czym KUPUJĄCY zostanie poinformowany w odpowiednim czasie. 

8. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku KUPUJĄCEGO, KUPUJĄCY zostanie poinformowany o dalszych krokach niezbędnych 

do wdrożenia limitu kredytowego lub odroczonego terminu płatności, w tym o konieczności ustanowienia dodatkowych 

zabezpieczeń na rzecz SPRZEDAWCY. KUPUJĄCY zobowiązany jest je wypełnić, pod rygorem odmowy wdrożenia limitu 

kredytowego lub odroczonego terminu płatności.  

9. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą Ogólne Warunki Sprzedaży 

SPRZEDAWCY dostępne na stronie internetowej www.izopanel.pl lub w siedzibie SPRZEDAWCY.  
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