Nasze faktury
obsługuje
serwis
Uwnota.nl

Pytania w związku z przesłaną fakturą można
zgłaszać telefonicznie:

0900 - 404 94 04

(€ 0,35 za rozmowę)

Zapraszamy także do serwisu:

www.uwnota.nl
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Warunki płatności
uwnota.nl

Wystawianiem i obsługą naszych faktur zajmuje się

1

O ile jest to możliwe, uwnota.nl ma prawo pobrać zafakturowaną kwotę lub jej część bezpośrednio od podmiotu świadczą-

serwis uwnota.nl. Dzięki powierzeniu serwisowi tej
części obowiązków, mamy więcej czasu i uwagi dla was,

cego usługi opieki lekarskiej.
2

Faktura powinna być opłacona w całości przed upływem wskazanego na niej terminu płatności. Termin płatności obowiązuje

naszych pacjentów. Po wizycie otrzymacie z serwisu

także wówczas, gdy należność reguluje ubezpieczyciel

uwnota.nl fakturę za wykonaną usługę lub zakupiony
produkt.

3

W przypadku, gdy przez upływem terminu płatności na podane na fakturze konto bankowe nie wpłynęła zafakturowana
kwota, osoba zobowiązana do jej zapłaty pozostaje w zwłoce.
Kierowanie dodatkowych powiadomień nie jest przy tym

Warunki płatności uwnota.nl

konieczne. Od tego momentu naliczeniu podlegają odsetki
ustawowe.

Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich płatności dokonywanych na rzecz serwisu uwnota.nl. Ich obowiązywanie potwierdził

4

Brak terminowej zapłaty należności z faktury skutkuje podjęciem przez uwnota.nl działań windykacyjnych. Wszelkie sądo-

także podmiot świadczący wam usługi w zakresie opieki zdrowotnej.

we lub/i pozasądowe koszty windykacji, które mają związek
Podmiot świadczący na waszą rzecz usługi opieki zdrowotnej przeniósł

z pobraniem zafakturowanej należności, łącznie z podatkiem

na serwis uwnota.nl wszelkie należności, które ma wobec was z tego

VAT, obciążają rachunek osoby zobowiązanej do zapłaty. Koszty

tytułu. Serwis uwnota.nl przeniesienie to zaakceptował. Mówi o tym akt

pozasądowe ustala się zgodnie z ustawą Wet Incassokosten [o

cesji sporządzony na podstawie artykułu 3:94 niderlandzkiego kodeksu

kosztach windykacji] (od 1 lipca 2012).

cywilnego.
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uwnota.nl ma prawo potrącić dokonane wpłaty w pierwszej

Serwis uwnota.nl jest jedynym podmiotem, który ma prawo wystawiać

kolejności z kosztów windykacji, następnie z naliczonych ods-

faktury i zajmować się pobieraniem zafakturowanych należności.

etek, a dopiero potem z zafakturowanej kwoty.

Do wszelkich obecnych i przyszłych należności waszego dostawcy
usług opieki zdrowotnej wobec was zastosowanie mają następujące
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Zobowiązanie do zapłaty nie zostaje wstrzymane na skutek
wniesienia skargi na fakturę czy też wypowiedzenia umowy

warunki płatności:

pomiędzy osoba zobowiązaną do zapłaty a podmiotem świadczącym usługi opieki lekarskiej.
		

W przypadku kiedy jeden z powyższych warunków płatności
nie ma zastosowania, obowiązują wszystkie pozostałe.

