Information Market S.A.
ul. Legnicka 46a/10, 53-674 Wrocław
tel.: +48 71 787 69 70, fax: +48 71 787 69 96
biuro@e-petrol.pl, www.informationmarket.pl

Akceptacja otrzymywania faktur w formie elektronicznej
Data: …………..
Dane Klienta:
Nazwa Klienta:
Ulica:
Kod pocztowy:
NIP

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:
REGON

1. Akceptuję przesyłanie, w tym udostępnianie, faktur VAT, w tym ich korekt i duplikatów, z tytułu usług świadczonych przez
Information Market S.A. w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. (Dz.
U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1661).
2. Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).
3. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu efaktura@epetrol.pl na wskazany przez Klienta w niniejszym formularzu adres poczty elektronicznej.
Adres e-mail, na który będzie przesyłana faktura:

Adres e-mail proszę wpisać drukowanymi literami. Należy podać wyłącznie jeden adres e-mail. Sugerujemy, aby był to adres utworzony na potrzeby rozliczeń
w formie faktury elektronicznej.

4. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia Information Market S.A. o nowym adresie.
5. W razie wycofania akceptacji na przesyłanie, w tym udostępnianie, faktury w formie elektronicznej zobowiązuję się do złożenia
pisemnego oświadczenia przesłanego lub doręczonego do Information Market S.A., które wiąże Information Market S.A.
od dnia następującego po dniu jego otrzymania, nie później jednak niż w ciągu 30 dni liczonych od dnia otrzymania wycofania
akceptacji.
6. Potwierdzam, że mam świadomość, iż niniejsza akceptacja nie wyłącza prawa Information Market S.A. do wystawiania
i przesyłania faktur w formie papierowej, w szczególności w przypadku, gdy przeszkody formalne lub techniczne
uniemożliwiają wystawienie czy przesłanie ich w formie elektronicznej.
7. Zobowiązuję się do przechowywania faktur w formie elektronicznej w sposób określony w Rozporządzeniu.

….…………………………………
Pieczątka i czytelny podpis
Osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
Podane dane będą przetwarzane przez Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 46a/10 w celu przesyłania faktur w formie elektronicznej.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do świadczenia usługi.
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