AGENCIJA ZA POSPEŠEVANJE LIKVIDNOSTI d.o.o. s sedežem v Ljubljani, Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, matična številka 6077692000, ID številka za DDV: SI18699049, ki jo zastopa
direktor Tone Černe (v nadaljnjem besedilu: AGENCIJA)
in
.......................................................................................................................................,
............................................... (v nadaljnjem besedilu: stranka)

davčna

številka

..............................,

matična

številka……………………….,

ki

ga

(jo)

zastopa

zakoniti

zastopnik

skleneta naslednjo
P O G O D B O O PRISTOPU V SPLETNO APLIKACIJO APL
1. člen
(uvodne ugotovitve)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

da je AGENCIJA upravljavec spletne aplikacije APL za pospeševanje likvidnosti, ki omogoča prodajo terjatev, prevzem izpolnitve obveznosti in večstranski pobot terjatev ali obveznosti (v nadaljevanju: spletna
aplikacija APL) in je imetnik avtorskih pravic spletne aplikacije APL;

da AGENCIJA pri izvršenih poslih prodaje terjatev nastopa kot kupec in prevzemnik terjatve, pri izvršenih poslih prevzema izpolnitve obveznosti pa nastopa kot prevzemnik izpolnitve obveznosti;

da se za odstop terjatev in prevzem izpolnitve obveznosti uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (v nadaljnjem besedilu: OZ), veljavna na dan transakcije;

da se za prostovoljni večstranski pobot uporabljajo določila vsakokrat veljavnega Obligacijskega zakonika in Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih;

da ima stranka namen postati uporabnik spletne aplikacije APL.
2. člen
(predmet)
S to pogodbo AGENCIJA in stranka uredita medsebojna razmerja v zvezi z izvedbo trgovanja in večstranskega pobota terjatev in obveznosti prek spletne aplikacije APL, pri čemer se AGENCIJA zavezuje, da bo naročilo
stranke za prodajo terjatev ali obveznosti oziroma njihovo prijavo v večstranski pobot uvrstila v sistem trgovanja in večstranskega pobota spletne aplikacije APL v skladu s Splošnimi pravili spletne aplikacije APL, stranka pa
se zavezuje, da bo AGENCIJI plačala za zgoraj navedene storitve. Stranka in AGENCIJA prevzemata vso odgovornost za medsebojne obveznosti, določene s to pogodbo in pravili.
3. člen
(splošna pravila)
Stranka s podpisom te pogodbe izjavlja, da se strinja s »Splošnimi pravili spletne aplikacije APL« (v nadaljnjem besedilu: pravila), ki predstavljajo sestavni del te pogodbe in so objavljeni na spletni strani AGENCIJE
(www.apl-agencija.si). AGENCIJA je upravičena enostransko spreminjati Splošna pravila spletne aplikacije APL in o tem obvestiti stranke prek svoje spletne strani, v kolikor s spremembami pravil bistveno ne poseže v
pravice in obveznosti stranke po obstoječih pravilih. Spremembe Splošnih pravil spletne aplikacije APL začnejo veljati 15-i dan po objavi na spletni strani.
4. člen
(cena storitev in plačilo)
Stranka bo opravljene storitve AGENCIJE plačala po ceni, določeni v ceniku tržnih storitev, ki je objavljen na spletni strani AGENCIJE (www.apl-agencija.si). AGENCIJA je upravičena spreminjati cenik tržnih storitev in o tem
obvestiti stranko prek svoje spletne strani. Spremembe začnejo veljati 15-i dan po objavi na spletni strani. V primeru, da se stranka s spremembami cenika ne strinja, lahko v 30-ih dneh od pričetka veljavnosti novega cenika
odstopi od te pogodbe brez posledic za stranko.
5. člen
(obveznosti Agencije za pospeševanje likvidnosti, d.o.o.)
AGENCIJA se zavezuje, da:

bo pravilno izpolnjena naročila stranke za prodajo terjatev ali obveznosti oziroma njihovo prijavo v večstranski pobot, uvrstila v sistem trgovanja in večstranskega pobota spletne aplikacije APL, vse na način, določen
s splošnimi pravili;

bo opravila poravnavo sklenjenih poslov odstopa terjatev, prevzema izpolnitve obveznosti oziroma večstranskega pobota, vse na način, določen s splošnimi pravili;

bo stranki prek spletne aplikacije APL posredovala dokazilo o izvršenih poslih odstopa terjatev, prevzema izpolnitve obveznosti oziroma večstranskega pobota,

bo zagotavljala, da bo spletna aplikacija APL zagotavljala varno, popolno in pravočasno izpeljavo večstranskega pobota, elektronsko hrambo dokazil o opravljenih poslih odstopa terjatev, prevzema izpolnitve
obveznosti in večstranskega pobota, enakovreden položaj vseh udeležencev večstranskega pobota, da bo zagotovljeno neprekinjeno delovanje spletne aplikacije APL v skladu z njenim urnikom ter da bodo varovane
poslovne skrivnosti udeležencev v postopku odstopa terjatev, prevzema izpolnitve obveznosti in večstranskega pobota prek spletne aplikacije APL.
6. člen
(obveznosti stranke)
Stranka se zavezuje, da:

bo prek spletne aplikacije APL oddala naročila za prodajo oziroma prijavo v pobot le glede tistih terjatev, ki izpolnjujejo pogoje za odstop terjatev oziroma za prijavo v prostovoljni večstranski pobot v skladu z OZ,
Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih oziroma vsakokrat veljavnim Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju: ZFPPIPP);

bo prek spletne aplikacije APL oddala naročila za prevzem izpolnitve obveznosti oziroma prijavo v pobot le tistih obveznosti, ki izpolnjujejo pogoje prevzem izpolnitve obveznosti oziroma za prijavo v prostovoljni
večstranski pobot v skladu z OZ, Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih oziroma ZFPPIPP;

bo v naročilu oziroma prijavi, oddani prek spletne aplikacije APL, navedla resnične in točne podatke ter

so v tej pogodbi navedeni podatki resnični in točni, morebitne spremembe pa bo Agenciji za pospeševanje likvidnosti, d.o.o. pisno sporočala v roku 8 dni od njihovega nastanka.
Za pravilnost vnosov in potrditev v spletno aplikacijo APL, odpravo napak v vnesenih naročilih za prodajo terjatev ali obveznosti oziroma njihovih prijavah v večstranski pobot ter škodo, ki nastane zaradi nepravilnosti
predloženih podatkov, odgovarja stranka.
7. člen
(podatki o stranki)
Stranka dovoljuje AGENCIJI uporabo vseh posredovanih (tudi osebnih) podatkov o stranki za namene izvrševanja te pogodbe in pravil ter jo pooblašča, da v primerih, ko je to potrebno za izvrševanje te pogodbe ali za
uveljavitev pravic AGENCIJE in/ali stranke, posreduje navedene podatke tretjim osebam in/ali opravi poizvedbe pri tretjih osebah, slednjim pa dovoljuje posredovanje navedenih podatkov AGENCIJI. Stranka AGENCIJI
dovoljuje uporabo navedenih podatkov o stranki za namene neposrednega trženja storitev AGENCIJE in njenih povezanih družb ter ji dovoljuje, da navedene podatke posreduje tudi povezanim družbam ali pogodbenim
obdelovalcem podatkov, ki imajo najmanj enak standard varovanja podatkov kot AGENCIJA, in sicer za namene neposrednega trženja storitev AGENCIJE, za potrebe poteka poslovnih operacij, nadzora in podobno. S
pristopom k spletni aplikaciji APL stranka podaja svoje soglasje za posredovanje podatkov o vključenosti stranke v spletno aplikacijo APL njenim upnikom in dolžnikom.
8. člen
(veljavnost pogodbe)
Pogodba je sklenjena za nedoločen čas.
Vsaka pogodbena stranka lahko pogodbo pisno odpove. Odpovedni rok je 30 dni in začne teči naslednji dan po prejemu pisne odpovedi.
AGENCIJA lahko pogodbo odpove tudi brez odpovednega roka, če stranka zamudi plačilo storitev za več kakor 15 dni ali če krši pravila.
AGENCIJA lahko upravljanje spletne aplikacije APL prenese na drugo osebo.
9. člen
(končne določbe)
Morebitne spore iz te pogodbe pogodbeni stranki rešujeta sporazumno. Če sporazumna rešitev ni možna, spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Pogodba je sestavljena v 2 izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po 1 izvod.
10. člen
(podatki o pooblaščeni osebi stranke za poslovanje prek spletne aplikacije APL)

Za poslovanje v imenu in za račun stranke prek spletne aplikacije APL stranka pooblašča imetnika naslednjega kvalificiranega digitalnega potrdila:
Overitelj: ………….
Serijska številka: ………….
Imetnik: ………….
Obseg pooblastila: SAMOSTOJEN VNOS NAROČIL IN POTRJEVANJE VERIG PREK SPLETNE APLIKACIJE APL
Veljavnost pooblastila: DO PREKLICA
Stranka in imetnik predhodno navedenega kvalificiranega digitalnega potrdila s podpisom te pogodbe spodaj izjavljata, da soglašata z uporabo predhodno navedenega kvalificiranega digitalnega potrdila in njegovih
podatkov za poslovanje stranke prek spletne aplikacije APL.

Podpis:

Datum:
Stranka:
Zanjo:

Datum:
AGENCIJA ZA POSPEŠEVANJE LIKVIDNOSTI
Tone Černe, direktor

žig in podpis
Imetnik kvalificiranega digitalnega potrdila:
- pravna oseba, na katero je izdan:
žig
- fizična oseba, na katero je izdan
podpis

