
 

 

 
UMOWA O WSPÓŁPRACY NR ……..…...............................……………………………….  NR POK: 
 
zawarta w dniu ……………….………………….…… w ……..….………..………………………………………………………, pomiędzy: 
Medical Finance Group spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Lechickiej 23a, 02-156 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000422868, NIP: 5242711463, 
REGON: 142446622, którą reprezentuje: 

 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….........................................……………….. 

zwaną dalej „MFG SA”, oraz: 
Mediraty spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Lechickiej 23a, 02-156 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000516085, 
NIP: 5223017773, REGON: 147327804, którą reprezentuje: 

 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….........................................……………….. 

zwaną dalej „MEDIRATY”, 
zwanymi dalej łącznie „Finansującymi” 
a: 
 
…………………………………………….………………………………………......................................…………………………………………………………………………………………...………………………………… 

imię i nazwisko / nazwa firmy / NIP 
 

……………………………………………………………………………….....................................………………………………………………………………….……………………………………...….……………………… 
adres prowadzonej działalności (faktyczny adres placówki) 

 
reprezentowaną przez: (imię i nazwisko)................................................................................................................................................................................................ 
 
adres e-mail/ strona www: ……………………………………………………………………………………………………..……………………………...........................................................................… 
 
nr telefonu kontaktowego: ...…………………………………………………………….……………………………………………………………..…………….......................................…..………..…………… 
 
nr konta bankowego: ………………………………………………………………………….……………………………………………………………..………….....................................…..………………………… 
 
dane do przelewów: ................................................................................................................................................................................................................................ 
 
.................................................................................................................................................................................................................................................................. 
zwaną dalej „Usługodawcą”,  
zwanymi dalej łącznie: „Stronami”, a każda z osobna: „Stroną”. 
 
Zważywszy, że: 

 MFG SA we współpracy z MEDIRATY w ramach jednej grupy kapitałowej, stworzyła, rozwija i prowadzi system umożliwiający finansowanie m.in. (i) zakupu usług 
medycznych, (ii) realizacji szkoleń, (iii) zakupu sprzętu (które to świadczenia zwane są dalej  łącznie „Usługami”) - poprzez udzielanie dedykowanych pożyczek dla 
klientów indywidualnych zainteresowanych realizacją Usług, a który to system obejmuje w szczególności procedury, oznaczenia identyfikujące, metody działania, 
strategie marketingowe i inne dane i informacje składające się na know-how Finansujących (dalej: „System”), 

 Usługodawca prowadzi działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą i realizacją Usług, w tym tego rodzaju usług, jakie mogą być finansowane w ramach 
 Systemu, 

 Klienci Usługodawcy mogą być zainteresowani finansowaniem Usług w ramach Systemu  
Strony zawierają niniejszą umowę, zwaną dalej „Umową”, o następującej treści:  
 

§ 1 Przedmiot Umowy 
1. Umowa określa ogólne prawa i obowiązki Stron w zakresie związanym z przypadkami, w których Usługi Usługodawcy są finansowane w ramach Systemu. 
2. Strony potwierdzają, iż Umowa dotyczy następujących Usług *: 
 a.  Usługi medyczne i im podobne oraz związane z poprawą urody 
 b.  Realizacja szkoleń 
 c.  Sprzedaż sprzętu 
    /* niepotrzebne skreślić/ 

 
§ 2 Oświadczenia i postanowienia ogólne 

1. Strony zobowiązują się do realizacji Umowy z zachowaniem należytej staranności, dbając każdorazowo o renomę i dobre imię drugiej Strony oraz 
 zadowolenie Klientów z usług świadczonych przez Strony. 
2. Usługodawca oświadcza, że: 
 a. prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
 b. nie jest zagrożony upadłością oraz nie toczą się postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości bądź otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jego 

przedsiębiorstwa; 
 c. dane wskazane w komparycji Umowy są aktualne i będzie każdorazowo informował  Finansujących o ich ew. zmianie.  
3.  Finansujący oświadczają, że: 
 a. prowadzą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 



 

 

 b. nie są zagrożeni upadłością oraz nie toczy się wobec nich postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości bądź otwarcia postępowania 
restrukturyzacyjnego; 

 c. dane wskazane w komparycji Umowy są aktualne i będą każdorazowo informowali Usługodawcę o ich ew. zmianie. 
 

§ 3 Prawa i obowiązki Usługodawcy 
1. Usługodawcy nie jest należne od Finansujących żadne wynagrodzenie lub inne korzyści z tytułu wzajemnej współpracy Stron lub z tytułu korzystania przez 

klientów Usługodawcy z finansowania Usług w ramach Systemu. 
2. Usługodawca w zakresie Usług realizowanych na rzecz swoich klientów a finansowanych w ramach Systemu zobowiązuje się do: 
 a. niepobierania od klientów żadnych dodatkowych opłat w związku z udzieleniem przez danego Finansującego pożyczki na zakup Usług lub korzystania  

z Systemu; 
 b. przekazywania Finansującym rzetelnych danych i informacji o wysokości cen Usług i terminie ich wykonania; 
 c. wykonywania Usług zgodnie z treścią i zakresem umowy zawartej z Klientem o realizację tych Usług; 
 d. informowania Finansujących o istotnych okolicznościach mających wpływ na wykonanie Umowy, jak i prawidłowe wykonanie umów pożyczek zawartych  

z klientami; 
 e. nieudzielania klientom Usługodawcy, którzy wyrażą zainteresowanie finansowaniem Usług w ramach Systemu, żadnych informacji o warunkach tego 

finansowania, a ograniczenie się w tym zakresie do przekazania klientowi danych kontaktowych do MEDIRATY lub na życzenie Klienta przekazanie jego 
danych MEDIRATY celem udzielenia przez MEDIRATY informacji dot. finansowania Usług w ramach Systemu. 

3. W przypadku gdyby Klient skutecznie odstąpił od umowy sprzedaży Usługi finansowanej w ramach Systemu lub umowa taka z innych powodów wygasłaby lub 
została rozwiązana, jak również w każdym przypadku, w którym Klient uzyskałby obniżenie ceny sprzedaży danej Usługi finansowanej w ramach Systemu, 
Usługodawca zobowiązuje się powiadomić o tym niezwłocznie  Finansujących i zwrócić całość lub (przy obniżeniu ceny) część niewykorzystanych środków na 
rachunek  tego z Finansujących, który udzielił finansowania w terminie 3 dni roboczych od przekazania tej informacji lub zgłoszenia żądania ze strony. 

4. Usługodawca jest uprawniony do Umieszczenia na swojej stronie internetowej, jak również w lokalu, w którym wykonywane są Usługi wyłącznie w celach 
informacyjnych informacji o możliwości finansowania Usług w ramach Systemu; celem uniknięcia wątpliwości Strony precyzują, iż Usługodawca nie jest 
zobowiązany ani uprawniony do aktywnej promocji Systemu, a informowanie (zamieszczanie informacji) klientów w zakresie wskazanym powyżej odbywa się 
na zasadach podobnych do informowania o możliwości realizacji płatności kartami płatniczymi lub innych tego typu usług komplementarnych. 

5. Usługodawca zobowiązany jest do stosowania się do ew. wytycznych i wskazówek Finansujących związanych z obsługą Klienta zainteresowanego skorzystaniem 
z Systemu. 

6. W przypadku gdy Umowa dotyczy współpracy przy Usłudze – Sprzedaż sprzętu – zastosowanie znajdują poniższe postanowienia: 
 a. zobowiązanym do dostarczenia niewadliwego sprzętu, jego wymiany lub zwrotu ceny w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez  
  Klienta jest wyłącznie Usługodawca;  
 b. w razie gdyby Usługodawca nie wywiązał się z ciążącego na nim obowiązku, o którym mowa powyżej, a Klient wystąpiłby z jakimikolwiek roszczeniami  
  względem danego Finansującego jako pożyczkodawcy na podstawie art. 59 ustawy o kredycie konsumenckim lub na podstawie jakichkolwiek 
  innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Finansującemu, który udzielił finansowania, przysługuje prawo żądania zapłaty przez 
  Usługodawcę kary umownej w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);  
 c. zapłata kary umownej winna nastąpić w terminie 7 dni od doręczenia przez danego Finansującego wezwania do zapłaty. Finansującemu, 
  który dokonał obciążenia karą, przysługuje prawo żądania zapłaty odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonej kary umownej. 

 
§ 4 Prawa i obowiązki Finansujących  

1. Każdy z Finansujących jest uprawniony do umieszczenia na swojej stronie internetowej informacji o możliwości finansowania usług w ramach Systemu w 
placówce/placówkach Usługodawcy. 

2. Każdy z Finansujących jest uprawniony do przekazywania Usługodawcy informacji dot. zasad funkcjonowania Systemu, w tym komunikatów marketingowych i 
handlowych drogą pocztową, za pomocą e-mail i telefonu na co Usługodawca wyraża zgodę.  

3. Finansujący zobowiązują się do: 
 a. przekazywania klientom rzetelnych informacji dotyczących finansowania Usług w ramach Systemu i wykonywania w tym zakresie wszelkich obowiązków 

wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  
 b. po dostarczeniu przez Klienta Usługodawcy wszystkich wskazanych podczas wydawania decyzji kredytowej dokumentów pozwalających na  

 uruchomienie finansowania – niezwłocznego przekazywania Usługodawcy środków finansowych za Usługi klientów Usługodawcy finansowanych 
 w ramach Systemu na numer konta podany w niniejszej umowie. 

 
§ 5 Uzgodnienia finansowe w przypadku dodatkowych Pakietów Promocyjnych dla Klientów 

1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie, jeżeli w ust. 2 Strony wybrały określony pakiet promocyjno-usługowy, zwany dalej 
 Pakietem. Wybranie Pakietu oznacza, iż na warunkach właściwych dla danego Pakietu Usługodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz  
 Finansującego udzielającego finansowania określonego wynagrodzenia („Wynagrodzenie”) z tytułu tego, iż  ten Finansujący umożliwi danemu klientowi  
 Usługodawcy skorzystanie z zawarcia umowy o pożyczkę na Usługi w formule danego Pakietu.  
2. Strony uzgadniają, iż do Umowy zastosowanie znajdują dodatkowo następujące Pakiety: 
 

A. Promocyjna Oferta „Raty pół na pół” 

 TAK - Promocją mogą być objęci Klienci Usługodawcy spełniający wszystkie warunki niezbędne do udzielenia pożyczki zgodnie z warunkami  

  określonymi w umowie pożyczki.  

  - Po spełnieniu warunków, w szczególności po pozytywnej weryfikacji zdolności kredytowej, Klientom Usługodawcy zostają przyznane warunki  

 NIE  promocyjne w zakresie kosztów udzielenia pożyczki, które w całym okresie kredytowania będą wynosić 9% łącznie.  

  - Umowa pożyczki zawierana z Klientem Usługodawcy dotyczy okresu 10 miesięcy. 

  - Kwota pożyczki objęta ofertą: od 1 000 zł do 50 000 zł. 

  



 

 

B. Promocyjna Oferta „Raty 0%”  

TAK  - Promocją mogą być objęci Klienci Usługodawcy spełniający wszystkie warunki niezbędne do udzielenia pożyczki zgodnie z warunkami  

  określonymi w umowie pożyczki. Po spełnieniu warunków, w szczególności po pozytywnej weryfikacji zdolności kredytowej, Klientom  

  Usługodawcy zostają przyznane dodatkowe warunki promocyjne.  

 NIE  - Warunki promocyjne zawieranych umów pożyczek to: 

   a. raty 0% (RRSO 0%) 

   b. brak opłaty przygotowawczej 

  - Umowa pożyczki zawierana z Klientem Usługodawcy dotyczy okresu 10 miesięcy. 

  - Kwota pożyczki objęta ofertą: od 1 000 zł do 50 000 zł. 

 

3. Wynagrodzenie  Finansującego należne od Usługodawcy wynosi: 

 a. w Pakiecie „Promocyjna Oferta „Raty pół na pół” – 9% należności głównej kwoty pożyczki. 

 b. w Pakiecie „Promocyjna Oferta „Raty 0%” – 18% należności głównej kwoty pożyczki.  

4. Usługodawcy przysługuje zwrot wynagrodzenia jedynie w przypadku skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy pożyczki 

 w terminie 14 dni od zawarcia umowy pożyczki. Zwrot wynagrodzenia następuje w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu całości należności wypłaconych  

 Usługodawcy tytułem umowy pożyczki. 

5. Prawo do wynagrodzenia powstaje z dniem zawarcia umowy pożyczki z Klientem Usługodawcy i uruchomienia środków na konto Usługodawcy. Usługodawca 

 zobowiązuje się do uregulowania powyższej należności zgodnie z datą zawartą na  fakturze.  

6. Faktura będzie wystawiona w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania na konto Usługodawcy kwoty pożyczki przeznaczonej na zapłatę za świadczoną 

 Usługę w związku z zawartą umową pożyczki lub na koniec miesiąca rozliczeniowego.   

7. Warunkiem skorzystania przez Klienta z oferty zgodnej z danym Pakietem jest pozytywna weryfikacja jego zdolności kredytowej zgodnie z zasadami 

 weryfikacji ustalonymi przez Finansujących oraz każdorazowa zgoda Usługodawcy na poniesienie wynagrodzenia w związku z zawarciem umowy pożyczki na  

 warunkach promocyjnych. Uznaje się, że zgoda jest wyrażona w przypadku przesłania drogą mailową formularza, o którym mowa w ust. 8. 

8. Zgoda Usługodawcy jest skuteczna w stosunku do obu Finansujących z chwilą otrzymania przez jednego z Finansujących za pośrednictwem poczty 

elektronicznej informacji o Kliencie, z opisem i ceną Usługi oraz ze wskazaniem, że wniosek o pożyczkę ma być rozpatrywany na warunkach promocyjnych danego 

Pakietu według poniższego wzoru: 

 

NAZWA PAKIETU 
(Raty pół na pół / Raty 0%)   

IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA 
 

NR TELEFONU KLIENTA 
 

SUGEROWANA PORA KONTAKTU Z KLIENTEM 
 

KOSZT USŁUGI 
 

NAZWA USŁUGODAWCY 
 

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY POLECAJĄCEJ 
 

  

9. Po przedstawieniu Klientowi oferty zawarcia umowy pożyczki zgoda Usługodawcy nie może być odwołana bez konieczności uiszczenia należnego 

 wynagrodzenia w przypadku zawarcia przez Klienta umowy pożyczki na warunkach promocyjnych. Finansującemu, który udzielił finansowania, 

 przysługuje wynagrodzenie, jeśli z przyczyn nieleżących po stronie tego Finansującego Usługa na rzecz Klienta nie została wykonana lub została  

 wykonana  w części. 

10. Jeżeli w wyniku uzgodnień pomiędzy Usługodawcą a Klientem po zawarciu umowy pożyczki nastąpi zmiana wartości świadczonych Usług skutkująca zmianą 

umowy pożyczki (zmniejszenie lub zwiększenie kwoty pożyczki), odpowiedniej zmianie ulega wysokość wynagrodzenia Finansującego  

udzielającego finansowania. W takiej sytuacji MFG SA dokona odpowiedniej korekty faktury w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu części  

należności lub od dnia przekazania dodatkowej kwoty na konto Usługodawcy.  

11. Zawarcie umowy pożyczki na warunkach promocyjnych nie pozbawia danego Finansującego prawa do podwyższenia oprocentowania, żądania  

  zabezpieczenia, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy pożyczki lub zastosowania innych przewidzianych tą umową środków, w tym do obciążania Klienta 

  dodatkowymi opłatami z tytułu wykonywanych czynności windykacyjnych w przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy pożyczki 

  przez Klienta, w szczególności w przypadku nieuiszczania wymagalnych należności z tytułu umowy pożyczki w terminie lub w wymaganej wysokości. 

12.  Finansujący nie ponoszą odpowiedzialności wobec Usługodawcy w przypadku odmowy zawarcia umowy pożyczki, w tym odmowy zawarcia 

  umowy pożyczki na warunkach promocyjnych, w szczególności jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że Klient nie daje gwarancji należytego wykonania 

  umowy pożyczki lub w przypadku wcześniejszego rozwiązania lub zmiany umowy pożyczki w przypadkach określonych w umowie pożyczki. Powyższe 

  stosuje się odpowiednio do zmian umowy pożyczki skutkującej zwiększeniem kwoty pożyczki. 

 



 

 

§ 6 Obowiązek poufności 
1. Finansujący niniejszym potwierdzają i przyjmują do wiadomości poufny charakter Informacji Poufnych jakie mogą otrzymać od Usługodawcy 

w ramach niniejszej Umowy. 

2. Dla potrzeb niniejszej Umowy, Informacje Poufne oznaczają: wszelkie dane i informacje dotyczące Klienta udostępnione przez Usługodawcę spółce finansującej, 

w tym szczegóły realizacji Usług, termin i koszt. 

3. Informacje Poufne nie dotyczą informacji, które zostały pozyskane zgodnie z prawem od osoby trzeciej bez obowiązku stosowania się do ograniczeń co do ich 

 ujawnienia, na których ujawnienie Klient wyraził zgodę na piśmie lub których ujawnienie wymagane jest przepisami prawa. 

4. Finansujący niniejszym zobowiązują się do utrzymania Informacji Poufnych w tajemnicy i wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie na 

 potrzeby prawidłowego wykonania umowy z Klientem.  

 
§ 7 Okres obowiązywania i komunikacja 

1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. 

2. Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia niniejszej Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec  

 miesiąca kalendarzowego. 

3. Komunikacja między Stronami dotycząca realizacji Umowy wykonywana będzie pocztą elektroniczną, tj.: 

4. dla Finansujących: …………….. 

5. dla Usługodawcy: ……………... 

 
§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie przez każdą ze Stron oświadczenia o zawarciu Umowy w jeden z następujących sposobów: 
a) podpisanie przez Stronę Umowy w formie pisemnej (papierowej); 
b) podpisanie przez Stronę Umowy w formie pisemnej (papierowej) i dostarczenie podpisanej Umowy do pozostałych Stron – w oryginale lub w skanie; 
c) podpisanie przez Stronę Umowy w formie elektronicznej (za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego) oraz dostarczenie podpisanej Umowy do 

pozostałych Stron. 
2. Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają złożenia przez każdą ze Stron oświadczenia o zawarciu aneksu w jeden ze sposobów określonych w ust. 1 powyżej – 

pod rygorem nieważności. 
3. W celu uchylenia wątpliwości Strony potwierdzają, że do zawarcia Umowy lub aneksu do Umowy zgodnie z ust. 1 lub 2 powyżej nie jest konieczne, aby 

oświadczenia wszystkich Stron zostały złożone w taki sam sposób. 
4. Spory na tle umowy strony rozstrzygać będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia właściwym do ich rozpoznania będzie sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Finansujących. 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………….........      ………………………………………………………………......... 
podpis i pieczęć MEDIRATY        podpis i pieczęć Usługodawcy 
 
 
 
 
………………………………………………………………......... 
podpis i pieczęć MFG SA 


