
Umowa o realizację czeku / Check cashing agreement 

Zawarta dnia ……………………… w Gdańsku pomiędzy firmą DORFIN Group Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku  

(80-840) przy ulicy Świętojańskiej 47/48, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000369086 reprezentowaną przez prezesa zarządu, Pana Bartosza Kacprzaka, zwaną w dalszej części umowy 
zleceniobiorcą, a 

Concluded on ……………………… in Gdańsk between DORFIN Group Spółka z o.o. based in Gdańsk (80-840) at ul. Świętojańska 47/48, entered 
into the National Court Register under KRS number 0000369086, represented by the President of the Management Board, Mr. Bartosz 

Kacprzak, hereinafter referred to as the mandatory, and 

Nazwisko i imię  
Surname and name 

 

Telefon  
Phone Number 

 

Adres e-mail 
email 

 

Data urodzenia  
Date of birth 

 

Pesel  
(National ID number) 

 

  

Zwanym/zwaną w dalszej części umowy zleceniodawcą.  

The client, hereinafter / referred to as the contractor. 

Dane rachunku bankowego zleceniodawcy / Principal's bank account details 

Numer rachunku bankowego 
Bank account number 

 

Właściciel rachunku bankowego 
Bank account owner 

 

Waluta rachunku bankowego 
The currency of the bank account 

 

Kod SWIFT Banku  
Bank's SWIFT code 

 

Nazwa Banku 
Bank name 

 

Kraj siedziby Banku 
country of the bank's seat 

 

 

Adres korespondencyjny zleceniodawcy/ Customer's correspondence address 

Ulica i numer domu 
Street and house number 

 

Miejscowość 
Town 

 

Kod pocztowy 
Postcode 

 

Kraj zamieszkania 
Country of residence 

 

Obywatelstwo 
Citizenship 

 

 

Zleceniobiorca zobowiązuje się, że załączony do niniejszej umowy czek  o wartości  ……….…………GBP zrealizuje 

w Banku lub innej instytucji finansowej według kursu wymiany walut tej instytucji.  

Kwotę z realizacji tego czeku  zleceniobiorca przeleje na rachunek bankowy podany w niniejszej umowie, 

pomniejszoną o kwotę 60 GBP jeżeli zleceniodawca wskazał rachunek w walucie PLN, lub 70 GBP, jeżeli 
zleceniodawca wskazał rachunek w walucie GBP. 



Do niniejszej umowy zleceniodawca załącza kopię swojego dokumentu tożsamości (obydwie strony) oraz 

oryginał czeku, na którego odwrocie dopisuje „Pay to the order of DORFIN Group Sp. z o.o.” oraz wpisuje 

aktualną datę i podpisuje zgodnie z podpisem z załączonego dokumentu tożsamości.  

The Contractor undertakes that the check of the value of GBP ………. ………… attached to this agreement will be cashed at the Bank or other 

financial institution at its exchange rate. 

The amount of the check will be transferred by the contractor to the bank account specified in this agreement, less GBP 60 if the ordering 

party indicated the account in PLN, or GBP 70 if the ordering party indicated the account in GBP. 

To this agreement, the client attaches a copy of his identity document (both sides) and the original of the check, on the back of which he 

adds "Pay to the order of DORFIN Group Sp. z o.o." and enters the current date and signs it in accordance with the signature on the 

attached identity document. 

 

Data 

Podpis Zleceniobiorcy       Podpis Zleceniodawcy 

 

 

 

Do umowy prosimy załączyć oryginał czeku podpisany zgodnie z poniższym wzorem. Państwa czek znajduje się 
poniżej perforacji, na piśmie otrzymanym z HMRC. Czek prosimy podpisać na jego odwrocie (na stronie bez 

treści).  

 

 

 


