
* wysokość limitu i termin płatności należy wcześniej uzgodnić z działem Obsługi Klienta – wystąpienie o zbyt duży 
limit lub zbyt długi termin płatności może spowodować odrzucenie wniosku. 
** w przypadku braku akceptacji jednej z form płatności należy niepotrzebne skreślić 

WNIOSEK 
o przydzielenie limitu kredytowego w firmie QPrint sp.z o.o. 
i odroczoną płatność przelewem na podstawie faktury VAT. 

 
Dane podmiotu gospodarczego, którego dotyczy wniosek (poniższe dane będą również umieszczane 
na wystawianych fakturach VAT): 
Nazwa firmy: .............................................................................................................................. 

Adres/siedziba: ............................................................................................................................ 

Nr NIP: ............................................................  Nr regon: ......................................................... 

KRS/wypis ..................................................... wystawiony przez: ............................................. 

 
Dane osoby składającej wniosek (osoba musi być uprawniona do zawierania zobowiązań w imieniu firmy – zgodnie z dokumentem 

KRS lub wypisem z ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba występująca z wnioskiem nie jest wymieniona w dokumencie KRS lub wypisie z 

ewidencji to do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek): 

Imię i nazwisko:  ....................................................................................................................... 

Nr dowodu osobistego: ............................................................................................................. 

 
Wnoszę o przydzielenie firmie ................................................. limitu kredytowego w 
wysokości*............................ i udzielenie odroczonej płatności przelewem na podstawie faktury 
VAT w terminie*...... dni od dnia wystawienia faktury VAT.  
 
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z WARUNKAMI ODROCZONYCH PŁATNOŚCI 
PRZELEWEM ZA USŁUGI QPRINT i w pełni je akceptuję. Oświadczam również, że w przypadku 
opóźnień w płatnościach firma wraz z główną należnością wpłaci odsetki w wysokości 0,2% 
wartości zaległych faktur za każdy dzień zwłoki. 
 
Akceptuję następujące formy składania zleceń przez pracowników firmy**: pisemną (zamówienie 
dostarczone do siedziby firmy lub przesłane faksem), elektroniczną (poprzez e-mail oraz stronę 
www), ustną (telefoniczną lub bezpośrednio w salonie). 
 
Dane osoby do której należy kierować wszelkie informacje na temat aktualnego stanu rozliczeń: 

Imię i nazwisko: ......................................................................................................................... 

Bezpośredni nr telefonu: ............................................................................................................. 

Adres e-mail: ............................................................................................................................... 

Adres korespondencyjny: ............................................................................................................ 

 
Do wniosku załączam: 
- Kserokopię odpisu aktualnego z KRS / wypis z ewidencji działalności gospodarczej 
- Kserokopię formularza VAT-5 lub NIP-4 
- Kserokopię zaświadczenia o nr REGON 
- Opcjonalnie: pełnomocnictwo do podpisania wniosku (jeżeli wymagane) 
- Opcjonalnie: weksel wraz z deklaracją (dla wniosku o limit wyższy niż 10 000,00 zł brutto) 

 
 
 
Miejscowość, data: .................................   Podpis: .......................................... 


