ACORD PENTRU EMITEREA SI RECEPTIONAREA FACTURILOR PRIN MIJLOACE ELECTRONICE
BRD SOGELEASE IFN S.A., cu sediul social în Bucureşti, sector 1, B-dul Ion Mihalache, nr. 1 - 7, et. 12, Bloc TURN
BRD, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/6764/31.07.2001, Cod de Înregistrare Fiscală RO14080565,
capital social subscris şi vărsat în sumă de 9.000.000 RON, operator de date cu caracter personal nr. 3290, RG-PJR41-110036/30.11.2006, RS-PJR-41-110006/30.11.2006, cont bancar nr. RO30BRDE450SV00992744500 deschis la
BRD Groupe Societe Generale S.A. - Sucursala “Mari Clienţi Corporativi”, reprezentată prin Gabriela Mihailescu în
calitate de Director şi Jan KOTIK în calitate de Director General, in calitate de „Finanţator”,
si
SC ...........................................SA/SRL, cu sediul în .........................., Nr........, ...................., .................., Jud.
.............. înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ......................., Cod de Inregistrare Fiscala
RO....................., telefon...................., fax................................, e-mail ...........................reprezentată legal prin
..........................., in calitate de ........................, in calitate de “Utilizator”,
sau
...................................., domiciliat/a in ......................., Nr. ............................, jud..........................., identificata cu .......
seria ................ nr........................, emisa la data de ................. de ..........................., CNP ......................................,
tel..........., fax .............e-mail ...........................
in calitate de “Utilizator”,
Avand in vedere Contractul/Contractele de leasing financiar aflate in derulare intre Finantator si Utilizator;
Avand in vedere prevederile Codului fiscal referitoare la transmiterea facturilor prin mijloace electronice;
Partile au agreat urmatoarele:
Art. 1 Utilizatorul isi exprima in mod expres, liber si neechivoc acordul pentru ca emiterea, transmiterea si
receptionarea tuturor facturilor aferente Contractului/Contractelor de leasing financiar incheiate cu Finantatorul sa se
realizeze prin intermediul mijloacelor electronice.
Art 2 Emiterea, transmiterea si receptionarea facturilor aferente Contractului/Contractelor de leasing se vor efectua
prin intermediul Societatii de Transfer de Fonduri si Decontari Transfond SA, prin serviciul „e-factur@” .
Art 3 Incepand cu data activarii contului conform art 5, dar nu mai inainte de semnarea prezentului Acord, si pana la
incetarea in orice mod a Acordului, Finantatorul va emite si transmite Utilizatorului facturile aferente
Contractului/Contractelor de leasing exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice.
Art 4 Serviciul e-factur@ pus la dispozitie Utilizatorului permite efectuarea urmatoarelor operatiuni:
a) Crearea si configurarea contului de utilizator;
b) Completarea si modificarea ulterioara a datelor de profil;
c) Vizualizarea si descarcarea facturilor. Facturile electronice vor fi disponibile timp de 90 de zile de la data
emiterii in format XML si in format PDF.
Art 5 Pentru asigurarea serviciului e-factur@ Partile stabilesc urmatoarele:
STFD Transfond va transmite tuturor utilizatorilor din baza de date a Finantatorului o Notificare prealabila
pentru activarea contului in e-factur@;
Utilizatorul va activa contul prin accesarea link-ului receptionat prin e-mail;
Dupa activarea contului in e-factura@, Utilizatorul va fi informat de fiecare data cu privire la emiterea
unei/unor facturi conform Contractului/Contractelor de leasing, la adresa de e-mail mentionata la activarea
contului – Informare emitere factura;
Informarea Utilizatorului cu privire la emiterea facturii va fi efectuata de STFD Transfond in ziua emiterii
facturii/facturilor;
Data receptionarii facturii de catre Utilziator este stabilita prin acordul partilor ca fiind ziua urmatoare celei in
care Utilizatorul a fost informat de STFD Transfond cu privire la emiterea facturii/facturilor in contul
Utilizatorului. Utilizatorul este singurul responsabil pentru mentinerea securitatii adresei sale de e-mail, a
contului si a parolei de acces.
Art 6 Prezentul Acord poate inceta in urmatoarele situatii:
a) Denuntare unilaterala de catre una dintre parti, efectuata cu o notificare scrisa prealabila, transmisa celeilalte
parti prin fax sau curier, cu cel putin 15 zile inainte de data incetarii Acordului;
b) Incetarea relatiilor contractuale intre Utilizator si Finantator.
Art 7 Orice notificare va fi considerată ca fiind efectuata in mod valabil doar dacă este dată personal destinatarului
sau transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin poştă, prin curier rapid sau prin fax la adresa,
respectiv numerele indicate de Părţi în partea introductiva a prezentului Acord.
Prezentul Acord a fost incheiat astazi ,...................................., in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
FINANTATOR,
BRD SOGELEASE IFN SA

UTILIZATOR,
..........................................................

Prin: Gabriela Mihailescu
Funcţia: Director
si
Prin: Jan Kotik
Funcţia: Director General

Prin : ..................................................
In calitate de : ....................................

BRD SOGELEASE IFN S.A.
Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, Turn BRD, etaj 12, sector 1- Bucuresti
Nr. inreg. Reg. Com. J40/6764/31.07.2001
CIF/CUI: RO14080565
Capital social: 9.000.000 LEI

Operator de date cu caracter personal nr. 3290
RG-PJR-41-110036/30.11.2006
RS-PJR-41-110006/30.11.2006
Tel: +40 21 301 41 88; Fax: +40 21 301 41 04/05
http://www.brdleasing.ro/ ; e-mail: brd.sogelease@brd.ro
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ACORD PENTRU EMITEREA SI RECEPTIONAREA FACTURILOR PRIN MIJLOACE ELECTRONICE
BRD SOGELEASE ASSET RENTAL S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, sector 1, B-dul Ion Mihalache, nr. 1 - 7, et.
12, Bloc TURN BRD, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/4589/06.03.2007, Cod de Înregistrare Fiscală
RO21285814, cont bancar nr. RO10BRDE450SV18656844500 deschis la BRD Groupe Societe Generale S.A. Sucursala “Mari Clienţi Corporativi”, reprezentată prin Jan KOTIK în calitate de Administrator, denumită în continuare
“Locator”,
si
SC ...........................................SA/SRL, cu sediul în .........................., Nr........, ...................., .................., Jud.
.............. înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ......................., Cod de Inregistrare Fiscala
RO....................., telefon...................., fax................................, e-mail ...........................................
reprezentată
legal prin ..........................., in calitate de ........................, denumită în continuare “Locatar”,
sau
...................................., domiciliat/a in ......................., Nr. ............................, jud..........................., identificata cu .......
seria ................ nr........................, emisa la data de ................. de ..........................., CNP ......................................,
tel........, fax ............e-mail......................................, denumita in continuare “Locatar”,
Avand in vedere Contractul/Contractele de inchiriere aflate in derulare intre Locator si Locatar;
Avand in vedere prevederile Codului fiscal referitoare la transmiterea facturilor prin mijloace electronice;
Partile au agreat urmatoarele:
Art. 1 Locatarul isi exprima in mod expres, liber si neechivoc acordul pentru ca emiterea, transmiterea si
receptionarea tuturor facturilor aferente Contractului/Contractelor de inchiriere incheiate cu Locatorul sa se realizeze
prin intermediul mijloacelor electronice.
Art 2 Emiterea, transmiterea si receptionarea facturilor aferente Contractului/Contractelor de inchiriere se vor efectua
prin intermediul Societatii de Transfer de Fonduri si Decontari Transfond SA, prin serviciul „e-factur@” la adresa de email mentionata mai sus.
Art 3 Incepand cu data activarii contului conform art 5, dar nu mai inainte de semnarea prezentului Acord, si pana la
incetarea in orice mod a Acordului, Locatorul va emite si transmite Locatarului facturile aferente
Contractului/Contractelor de inchiriere exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice.
Art 4 Serviciul e-factur@ pus la dispozitie Locatarului permite efectuarea urmatoarelor operatiuni:
d)
Crearea si configurarea contului de utilizator;
e)
Completarea si modificarea ulterioara a datelor de profil;
f)
Vizualizarea si descarcarea facturilor. Facturile electronice vor fi disponibile timp de 90 de zile de la data
emiterii in format XML si in format PDF.
Art 5 Pentru asigurarea serviciului e-factur@ Partile stabilesc urmatoarele:
STFD Transfond va transmite tuturor clientilor din baza de date a Locatorului o Notificare prealabila pentru
activarea contului in e-factur@;
Locatarul va activa contul prin accesarea link-ului receptionat prin e-mail;
Dupa activarea contului in e-factura@, Locatarul va fi informat de fiecare data cu privire la emiterea
unei/unor facturi conform Contractului/Contractelor de inchiriere, la adresa de e-mail mentionata la activarea contului
– Informare emitere factura;
Informarea Locatarului cu privire la emiterea facturii va fi efectuata de STFD Transfond in ziua emiterii
facturii/facturilor;
Data receptionarii facturii de catre Locatar este stabilita prin acordul partilor ca fiind ziua urmatoare celei in
care Locatarul a fost informat de STFD Transfond cu privire la emiterea facturii/facturilor in contul Locatarului.
Locatarul este singurul responsabil pentru mentinerea securitatii adresei sale de e-mail, a contului si a parolei de
acces.
Art 6 Prezentul Acord poate inceta in urmatoarele situatii:
c)
Denuntare unilaterala de catre una dintre parti, efectuata cu o notificare scrisa prealabila, transmisa celeilalte
parti prin fax sau curier, cu cel putin 15 zile inainte de data incetarii Acordului;
d)
Incetarea relatiilor contractuale intre Locatar si Locator.
Art 7 Orice notificare va fi considerată ca fiind efectuata in mod valabil doar dacă este dată personal destinatarului
sau transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin poştă, prin curier rapid sau prin fax la adresa,
respectiv numerele indicate de Părţi în partea introductiva a prezentului Acord.
Prezentul Acord a fost incheiat astazi ,...................................., in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
LOCATOR:
BRD SOGELEASE ASSET RENTAL SRL
Prin: Jan KOTIK , Administrator
BRD SOGELEASE ASSET RENTAL SRL
Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, Turn BRD, etaj 12, sector 1- Bucuresti
Nr. inreg. Reg. Com. J40/4589/2007
CIF/CUI: RO21285814
Capital social: 680.000 RON

LOCATAR:
...............................
................................

Tel: +40 21 301 41 88; Fax: +40 21 301 41 04/05
E-mail: brd.sogelease@brd.ro
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