Mandátní smlouva
O vymáhání pohledávek

Mandant

Mandatář

I předmět plnění
Účastníci se dohodli,že předmětem této smlouvy bude uskutečnění všech potřebných úkonů směřujících k uplatnění
A uspokojení pohledávky mandanta za jeho dlužníkem v celkové výši …………….. Kč na základě dokladu
……………………….ze Smlouvy o dílo a nedoplacení její časti .Mandant prohlašuje,že výše uvedené specifikace
pohledávky je správná a přesná odpovídající peněžní částce uvedené v této smlouvě.Mandant současně prohlašuje ,že
pohledávka uvedena v této smlouvě je zjištěná a nesporná

II. práva a povinnosti
1) Mandatář se zavazuje zajistit mandantovi

uplatnění a splacení jeho pohledávek za dlužníkem, specifikované
V příloze této smlouvy a to jménem mandanta ,ale na účet mandanta

2)mandant je povinen zaplatit mandatáři odměnu uvedenou v čl. IV této smlouvu
3)mandant se zavazuje předat mandatáři potřebné informace a doklady

III Formy uspokojení pohledávek
1)

Za splnění dlužníkem se považuje úhrada předmětných pohledávek po datu podpisu této smlouvy
Pohledávka se má za uspokojenou připsáním dlužných částek dle seznamu ve prospěch běžného účtu mandanta,
který bude sdělen mandatáři

IV.odměna mandatáře
Na základě vzájemné dohody činí základní sazba odměny částku ..%dvacet procent z uspokojených a
realizovaných pohledávek

V Splatnost
Je –li úhrada pohledávky provedena a připsána ve prospěchu účtu mandatáře, je mandatář povinen převést 80%
Vymožené částky na účet mandanta a to do 7 kalendářních dnů od připsání finančních prostředků na účet mandatáře

VI Zachování mlčenlivosti
Veškeré informace o postupu mandatáře a o konkrétních metodách , případech a přístupech směřujících k uspokojení
Pohledávek je považováno za mandatářovo know-how a mandant se zavazuje zachovat je v tajnosti

VII Závěrečná ustanovení
1) Táto smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu a zaniká splněním činnosti mandatáře a zaplacením dohodnuté
Odměny nebo vzájemnou dohodou obou stran Obě smluvní strany se dohodly na tom , že pro její ukončení
Nepoužijí ustanovení § 574 a §575 obch. zakona
2) Vztahy mezi smluvními stranami , které nejsou touto smlouvou upraveny, se řídí obč. a obch. zákoníkem

3) Mandant je vázán touto smlouvou po dobu 2 měsíců od podpisu této pohledávky. Po tuto dobu se zavazuje, že
nebude vymáhat uvedené pohledávky jinou formou.V případě , že tak učiní a pohledávky vymůže za dobu
platnosti této smlouvy zaplatí mandatáři smluvní pokutu ve výši ..% z vymáhaných pohledávek, tj. provize
4) Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každý účastník obdrží jeden
5) Smlouva může být změněna či doplněná pouze dodatkem podepsaným oběma účastníky

V Havířově 08.02 2005

……………………

…………………………………

