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1. Pełny wyciąg aktualnych kont
2. Gwarancja podpisana przez dyrektorów

Z poważaniem 

(Osoba uprawniona do składania podpisu)

Nazwa firmy (pełna nazwa handlowa) 

Adres

Adres siedziby (jeśli inny niż powyżej) 

Data rejestracji Data rozpoczęcia działalności 

Numer rejestracyjny firmy Dyrektorzy

Nr VAT 

Telefon Fax

Adres e-mail 

Kierownik działu dyspozycji 

Przewidywana jednorazowa kwota kredytu (w GBP) 

UWAGA: aby określić zdolność kredytową dla wszystkich przedsiębiorstw, które nie są spółkami i nie są notowane na liście papierów wartościowych wymagane są 
następujące dokumenty:

DODATKOWE INFORMACJE:

Nazwa i adres banku 

Numer konta 
bankowego

Numer 
rozliczeniowy 

Nazwa i adresy dwóch znaczących wierzycieli handlowych (nie dotyczy umów leasingowych, paliwa ani banku)

1.

2.

Jesteśmy świadomi, że w przypadku pozytywnego rozpatrzenia tego wniosku, w naszym imieniu zostanie otwarte konto kredytowe w celu zapłaty za spedycję i usługi pomocnicze. Akceptujemy 
warunki kredytu Freight Link Solutions Ltd, zgodnie z którymi płatność rachunku realizowana będzie w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. Rozumiemy, że Freight Link Solutions Limited 
zastrzega sobie prawo do wycofania linii kredytowych w dowolnym momencie, a w przypadku niezapłacenia rachunku zgodnie z warunkami wymienionymi wcześniej w tym paragrafie 
WSZYSTKIE konta zostaną uznane natychmiastowo za wymagalne i płatne. 
Rozumiemy, że wszelkie faktury nieopłacone w ramach uzgodnionych 7 lub 14 dniowych warunków kredytowych dają Freightlink prawo do obciążenia karty kredytowej zdeklarowanej na naszym 
koncie.
Upoważniamy nasz bank do przekazywania naszych danych do Freight Link Solutions Ltd. Kopia formularza wniosku podpisana zgodnie z wytycznymi jest załączona. Rozumiemy, że zostanie ona 
przekazana bankowi, gdy weryfikowane będą nasze dane.
Wszystkie transakcje są przeprowadzane zgodnie z zasadami handlowymi BIFA 2005 Standard Trading Conditions, których kopia jest dostępna na żądanie.

Nazwa (litery drukowane) 

Status 

Data
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