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Dane sprzedawcy:
Genway Marcin Mazurek sp. k. ul. 

Chopina 37
NIP: 774-326-84-13

Dane Klienta: ....................................................................................

Nazwa firmy: .....................................................................................

Miejscowość, kod pocztowy: ......................................................

Ulica, numer: .....................................................................................

NIP: .......................................................................................................

Adres e-mail do przesyłania faktur: ..........................................

Zasady przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych

1. Podstawą prawną do przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad 
ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli 
skarbowej (Dz. U. z 2010 r. nr 249, poz. 1661).

2. Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format)

3. Niniejsza akceptacja nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania faktur
w formie papierowej.

4. Klient zobowiązany jest do przechowywania wystawionych faktur w dowolny sposób
zapewniający autentyczność ich pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur, 
łatwość ich odszukania, oraz bezzwłoczny dostęp do faktur organowi podatkowemu lub 
organowi kontroli skarbowej.

5. Zmiana adresu e-mail, na który będą przesyłane faktury wymaga powiadomienia wystawcy w
formie pisemnej. W przypadku braku powiadomienia przez Klienta o zmianie adresu e-mail 
korespondencja kierowana na dotychczasowy adres jest uważana za prawidłowo doręczoną.

6. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania faktur w formie elektronicznej.
Rezygnacja taka wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej.
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Czytelny podpis, pieczęć

Do weryfikacji prosimy o przesłanie wypełnionego i 
podpisanego wniosku wraz z wymaganymi 
dokumentami e-mailem na adres kredyt@genway.pl 
Informacje w sprawie kredytu kupieckiego można 
uzyskać pod numerem telefonu +48 24 264 77 33  lub 
drogą e-mailową:  info@genway.pl

Otwarcie linii kredytowej następuje po pozytywnej 
weryfikacji wniosku oraz po otrzymaniu przez 
Genway oryginału wniosku dostarczonego na 
adres: kredyt@genway.pl

Genway Marcin Mazurek sp. k., 
ul. Chopina 37, 09-402 Płock
wraz z dopiskiem „Księgowość” 

Akceptacja

Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie 
elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu 
lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Z 2010 r. nr 249, poz. 1661).

Jednocześnie wskazuję podany wyżej adres e-mail jako środek komunikacji elektronicznej 
umożliwiający mi zapoznanie się z treścią przesyłanych na ten adres faktur w formie 
eletronicznej.
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