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WARUNKI PRZYZNAWANIA KREDYTU KUPIECKIEGO 

W NTT SYSTEM  S.A.  
 

z siedzibą w Warszawa – Wesoła,  
przy ul. Trakt Brzeski 89, wpisaną do  

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,  

XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000220535,  
o numerze  identyfikacji podatkowej NIP 1132518415 i  

kapitale zakładowym opłaconym całkowicie  

w wysokości 83 100 000,00 zł. 

 
 
            Zgodnie z polityką finansową naszej firmy i wymogami nowoczesnego rynku 
udzielamy   kredytów  naszym odbiorcom . Jest  to  jednak związane ze spełnieniem 
określonych wymogów przez kontrahenta .  
Przy ustalaniu wysokości kredytów i terminu płatności brane są pod uwagę :  
          -     częstotliwość kontaktów  

- wysokość obrotów 
- rzetelność i pozycja na rynku komputerowym 

  
         W celu  uzyskania   kredytu  należy wypełnić , podpisać i  dostarczyć do 
odpowiedniego oddziału  NTT SYSTEM S.A.  : 
1.  WNIOSEK KREDYTOWY i skompletować wymienione we wniosku załączniki  
2.  UMOWĘ  SPRZEDAŻY  
3.    DEKLARACJĘ   WEKSLOWĄ  i podpisany zgodnie z prawem wekslowym i     
       reprezentacją firmy  WEKSEL własny in blanco , jako zabezpieczenie przyznanego  
       kredytu / chyba, że   klient zaproponuje inne formy zabezpieczenia  
       np. cesję ,gwarancję bankową itp./ .  
 
W przypadku kredytów do 5 000 zł nie wymagamy zabezpieczenia. 
 
           Po weryfikacji  ,  klient    zawiadamiany jest o wyniku rozpatrzenia wniosku 
kredytowego. Jeżeli kredyt nie jest przyznany komplet dokumentów  i  weksel jest 
zwracany klientowi .  
         Po dokonaniu kolejnej analizy, co następuje przeważnie po kilku miesiącach  
współpracy można otrzymać korzystniejsze warunki kredytowe.  
Brana jest pod uwagę : 
 -     wysokość obrotów  
- terminowość dokonywanych  zapłat  
-  rzetelność w wywiązywaniu się  ze zobowiązań.  
Dla  najbardziej rzetelnych klientów, nie mających przeterminowanych płatności i 
legitymujących się wysokimi obrotami przewiduje się indywidualne preferencje. 
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 W przypadku terminowych zapłat i rosnących obrotów może być podniesiony limit    
 kredytowy i wydłużony termin płatności- nie mniej jednak mogą być konieczne      
 dodatkowe zabezpieczenia, zwłaszcza przy kredytach powyżej 100 000,- zł 
 Natomiast jeżeli  następują  przekroczenia terminu płatności : 
         - trzykrotnie  o 7 i więcej dni 
         - dwukrotnie o 14 – 21 dni 
         - jednokrotnie  powyżej 21 dni 
 kredyt zostaje wstrzymany .W przypadku przekroczenia terminu płatności sprzedaż 
zostaje automatycznie zablokowana do momentu uregulowania należności. 
 
 
                                                Życzymy udanych zakupów i zapraszamy do współpracy 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu prezentujemy wzory dokumentów: 
1/ wniosek kredytowy 
2/ umowy sprzedaży 
3/ deklaracja wekslowa 
4/ oświadczenie VAT i upoważnienie do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy 
 
 
 
ostatnia aktualizacja 10-07-2007 
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