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MAG - TAX

Przeczytaj uwa!nie poni!sz" instrukcj$ - zawiera bardzo wa!ne informacje!











1. UwaBnie sprawdC swój czek. Realizujemy tylko czeki wystawione przez zagraniczne urz$dy
skarbowe (HMRC- UK, REVENUE- IRELAND, IRS- USA, PODATKI STANOWE- USA oraz DSFAIRELAND - zwrot PRSI).
2. Podpisz czek na odwrocie, wzd#u! krótszego boku. Prosimy, u!yj niebieskiego d#ugopisu.
3. Do#"cz czyteln" kopi$ dokumentu toBsamo4ci (strona ze zdj$ciem i podpisem).
4. Podpis na czeku musi by% identyczny jak na dokumencie to!samo&ci.
5. Data wa!no&ci czeku skarbowego nie mo!e by% krótsza ni! 5 tygodni w dniu otrzymania czeku przez
'()*+,-./012
6. Czeki skarbowe z Wielkiej Brytanii i Irlandii s" z regu#y wa!ne 6 miesi$cy, z USA- do jednego roku.
7. Pieni"dze z realizacji czeków b$d" wyp#acane na konto z#otówkowe lub poprzez przekaz pocztowy
3452/*67689:;0
8. Wydrukuj i podpisz umow$ w dwóch egzemplarzach (w miejscu „Klient”).
9. Ode4lij do nas dokumenty listem poleconym. Wszystkie wype#nione dokumenty- wype#niony
formularz zg#oszeniowy, umowy (jeśli odeslesz dwie, jedn" ode&lemy z naszym podpisem), podpisany czek,
kserokopi$ dokumentu to!samo&ci ode&lij listem poleconym na adres:
Doradztwo Finansowe Mag - Tax Sterlinga 16/18 90-217 Łódź.
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. 10. Zachowaj kserokopi$ czeku. Do nas prze4lij oryginaD.
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Doradztwo Finansowe Mag-Tax
Sterlinga 16/18
90-217 Łódź
Tel. 42 631 13 11

UMOWA INKASA CZEKU

Zawarta dnia
w Poznaniu pomiędzy:
CUF sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 25/2-3, 61-626 Poznań,zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe
Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303597 , NIP 972-117-62-02 ,
kapitał zakładowy : 337500,00 zł opłacony w całości reprezentowaną przez Krzysztofa Kuźnika - Prezesa Zarządu oraz Adama Powiertowskiego
- Wiceprezesa Zarządu zwaną dalej CUF
a

: ____________________________________________________________________________________________________________
imię

nazwisko

ulica i numer

____________________________________________________________________________________________________________
kod pocztowy

miejscowość

email

numer telefonu

Zwanym dalej Zleceniodawcą/ Klientem
1. Na mocy niniejszej umowy CUF zobowiązuje się w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania od Zleceniodawcy czeku, o
którym mowa w punkcie 2. złożyć go do inkasa w banku obsługującym CUF. Następnie w terminie do 5 dni roboczych od daty
złożenia czeku CUF wypłaci klientowi wartość czeku przeliczoną wg kursu dla klientów indywidualnych banku Alior Bank S.A.
na dzień sprzedaży waluty otrzymanej z tytułu realizacji czeku.
2. w celu umożliwienia CUF wykonania niniejszej umowy Klient zobowiązuje się do przesłania w ciągu 2 dni od daty
podpisania niniejszej umowy podpisanego na odwrocie czeku:
a) wystawionego przez Zagraniczny Urząd Skarbowy
b) na kwotę
(podać walutę czeku)
wraz z kserokopią paszportu strona ze zdjęciem, lub kopią dowodu osobistego, listem poleconym. Podpis złożony na czeku powinien być
identyczny jak na dowodzie potwierdzającym tożsamość. Podpis powinien być złożony na odwrocie czeku, niebieskim długopisem, wzdłuż
krótszej krawędzi. Wraz z czekiem klient zobowiązuje się odesłać egzemplarze podpisanej niniejszej umowy.
3. Z tytułu wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy CUF pobiera opłatę w wysokości brutto 39,00 PLN (trzydzieści
dziewięć złotych).Ponadto w przypadku dyspozycji klienta przesłania należności drogą przekazu pocztowego, Klienta obciążają
dodatkowe koszty przekazu pocztowego.

4.CUF dokona wypłaty kwoty otrzymanej z tytułu realizacji czeku:



na konto złotówkowe

właściciel konta :



przekazem pocztowym , dane do przekazu :

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
przy czym Klient wyraża niniejszym zgodę na potrącenie w w/w kwoty, kwoty należnej CUF
tytułem wynagrodzenia i zwrotu kosztów opisanych w ust. 3 powyżej.
5. W przypadku jeżeli po wypłacie Klientowi przez CUF kwoty, o której mowa w punkcie 4. wystawca czeku wycofa czek bez
jego realizacji, klient zwróci w ciągu 3 dni od daty wezwania przez CUF kwotę, o której mowa w punkcie 4. na konto określone w
wezwaniu.
1) Klient zobowiązuje się do zachowania do czasu wykonania usługi oryginału nadania listu poleconego potwierdzającego przesłanie
czeku. W razie ewentualnego zaginięcia przesyłki poleconej zawierającej czek, potwierdzenie nadania listu poleconego stanowić
będzie podstawę do reklamacji u spedytora.. CUF nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie przesyłki, w czasie kiedy z
mocy prawa odpowiada za nią spedytor, odpowiedzialny za jej dostarczenie do CUF.
2) Klientowi przysługuje wgląd w potwierdzenie przez bank obsługujący CUF złożenia czeku do inkasa.
6. CUF zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania umowy, jeżeli Zleceniodawca nie dostarczy EUROCREDIT
wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od wezwania lub dostarczy czek z
terminem ważności poniżej 4 tygodni.
7. Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy, w przypadku, gdy mimo dostarczenia przez Zleceniodawcę wszystkich
dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania umowy, CUF nie przystąpi do jej wykonania w terminie 30 dni od ich
otrzymania.

Doradztwo Finansowe Mag-Tax
Sterlinga 16/18
90-217 Łódź
Tel. 42 631 13 11

UMOWA INKASA CZEKU C.D.

8. W przypadku, gdy zawarcie niniejszej umowy miało miejsce na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22 Poz. 271 z
póżn. zm.), w związku z brzmieniem art. 10 ust. 3 w/w ustawy konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od takiej umowy
zastrzeżone w art. 10 w/w ustawy.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
10. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
11 CUF Sp. z o. o. jest właścicielem marki Euro-czek.pl .
12. Klauzula dotycząca danych osobowych Zleceniodawcy:
Podpisując niniejszą umowę Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez CUF Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Szelągowska 25/2-3,
61-626 Poznań, Polska, jako Administratora danych, jego danych osobowych, przekazanych przy zawarciu i w toku wykonania w/w umowy,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883), w związku i w celu jej
wykonania. Oświadcza też, iż został poinformowany zgodnie z art. 24 ust.1 z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, że dane
będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej przez niego dobrowolnie zgody, w siedzibie Administratora, lub podmiotu
przetwarzającego dane na jego zlecenie, w związku z wykonaniem postanowień niniejszej umowy, a także o przysługującym mu prawie
wglądu do danych i ich poprawiania . Wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych w powyższym zakresie przez podmioty,
współpracujące z Administratorem - CUF Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Szelągowska 25/2-3, 61-626 Poznań,, Polska, w związku z wykonaniem
niniejszej umowy i w celu jej wykonania, w tym w szczególności na ich przekazywanie właściwym do rozpatrzenia sprawy Zleceniodawcy w
zakresie zwrotu podatku, bankom i urzędom.
Ponadto Zleceniodawca wyraża niniejszym dobrowolną zgodę na*:

przetwarzanie danych przez CUF Sp. z o.o.
otrzymywanie od



w celach marketingowych,

CUF Sp. z o.o. i spółek z grupy kapitałowej, do której należy CUF Sp. z o.o.



informacji handlowych i doręczanie ich na wskazane wyżej jego dane adresowe,

przekazywanie danych,



zgoda niniejsza obejmuje przetwarzanie jego danych w przyszłości. ,



*oznaczenie pola pustego znakiem X oznacza brak zgody na treść klauzuli.
13. CUF oświadcza, że Mag - Tax z siedzibą w Łodzi jest właściwie umocowany i upoważniony do pozyskiwania klientów na
rzecz CUF, dostarczania, gromadzenia i odbierania niezbędnych dokumentów, celem ich przekazania pomiędzy CUF i osobami
trzecimi, oraz do podpisywania niniejszej umowy w imieniu CUF.

DATA I PODPIS

[Klient]

û

Za &8)………………………………………………..
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