
ANEXA NR. 5: ORDIN DE PLATĂ ȘI TERMENI GENERALI  
CONTRACTUALI RELEVANȚI

Această anexă reprezintă parte integrantă a Termenilor Generali  Contractuali (TGC) 
valabili ai contractului de loialitate Inlernet. Valabil din 8 mai 2019            

9. În cazul în care Inlernet Worldwide AG execută ordinul de plată al
Clientului fidel, Inlernet Worldwide AG are dreptul să debiteze soldul
contului Clientului fidel cu suma specificată la punctul 3 și cu Comisionul
de administrare, și să efectueze virarea sumei specificate în punctul 3 în
termen de trei zile bancare, după comandarea Voucherelor-online, în
favoarea Beneficiarului.

10. Dacă Inlernet Worldwide AG execută un ordin de plată, dar Bene-
ficiarul va întoarce suma către Inlernet Worldwide AG, Inlernet World-
wide AG va credita soldul contului Clientului fidel cu suma întoarsă. În
acest caz lui Inlernet Worldwide AG i se cuvine Comisionul de adminis-
trare.

11. Dacă Inlernet Worldwide AG refuză să execute un ordin de plată,
va notifica Clientul fidel în scris, prin scrisoare electronică, în termen de
trei zile bancare de la comanda Voucherului-online Inlernet. În acest caz
Inlernet Worldwide AG nu va debita soldul contului Clientului fidel și In-
lernet Worldwide AG nu va percepe Comision de administrare.

12. Nu există nici o compensație cu privire la Comisionul de adminis-
trare perceput de Inlernet Worldwide AG.

13. Clientul fidel este obligat să informeze Beneficiarul, că pentru ser-
viciile, contravaloarea mărfii valorificate, în locul Clientului fidel, va efec-
tua plata Inlernet Worldwide AG, în bază de ordin de plată. Răspunderea
față de Beneficiar, pentru neîndeplinirea informării, revine exclusiv Clien-
tului final. Inlernet Worldwide AG nu va fi răspunzător față de Beneficiar
sau față de terță parte pentru răspunderea ce-i revine Clientului fidel
pentru neîndeplinirea informării.

5. Clientul fidel este obligat să trimită anexa nr. 5 completată,
Voucherul-online comandat în avans pentru magazinul Inlernet Jolly
Joker Store și factura sau proforma emisă de Beneficiar, prin scrisoare
electronică lui Inlernet Worldwide AG, pe adresa info@inlernet.com.

6. Clientul fidel are dreptul de a-și folosi soldul liber cu scopul
achitării persoanei juridice / întreprinderii individuale din România,
necalificată ca Partener de produs (în continuare, cumulativ: Benefi-
ciar) serviciilor prestate de Beneficiar sau a contravalorii mărfii valorifi-
cate de către Beneficiar. 

7. În baza împuternicirii Clientului fidel, Inlernet  Worldwide AG anal-
izează posibilitatea realizării plății inițiate de Clientul fidel. Inlernet
Worldwide AG are dreptul de a refuza executarea ordinului de plată fără
motivare.  Inlernet Worldwide AG execută doar ordinul de plată com-
pletat regulamentar și integral de către Clientul fidel, respectiv având
anexele conform punctului 5. 

8. Lui Inlernet Worldwide AG i se cuvine, pentru ordinul de plată exe-
cutat, un comision de administrare de 3%, dar nu mai puțin de 8 RON,
conform punctului 3 (în continuare:  Comision de administrare).

2. DATELE BENEFICIARULUI PERSOANĂ JURIDICĂ / INTREPRINDERII INDIVIDUALE (EXCLUSIV DIN UNGARIA):

...........................................................................
RON

3. SUMA DE PLATĂ (brută):

Cont bancar:

_ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _

1. DATELE CLIENTULUI FIDEL:

Numele clientului fidel: Codul de identificare a clientului fidel:

Nume: Sediul:

Cod fiscal:

4. CONȚINUTUL RUBRICII OBSERVAȚII A 
VIRAMENTULUI (DE EXEMPLU: NUMĂRUL FACTURII,  

NUMĂR PROFORMĂ):

Anexa nr. 5 a TGC conține termenii de cumpărare și de plată de la o persoană care nu se califică ca Partener de produs.

Un client fidel, în calitate de mandant, după completarea anexei nr. 5 și prin comandarea în condițiile și suma conținută de aceasta a
Voucherelor-online atribuite magazinului denumit INLERNET JOLLY JOKER STORE emite ordin de plată lui Inlernet Worldwide AG, în
calitate de mandatar, pentru realizarea cumpărării și plății de la persoana necalificată ca Partener de produs.
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14. Clientul fidel este obligat să comande Voucherul-online Inlernet cu
o sumă brută corespunzătoare (fără Comision de administrare). Clientul
fidel este răspunzător pentru conformitatea și autenticitatea datelor
furnizate de el. Clientul fidel este răspunzător, ca contravaloarea ce i se
revine Beneficiarului să se achite în termenul prevăzut de Beneficiar,
prin urmare, Clientul fidel este obligat să depună ordinul de plată la In-
lernet Worldwide AG în timp util. Inlernet Worldwide AG nu va fi răspun-
zător pentru întârzierea efectuării plăților de Clientul fidel către
Beneficiar, dacă execută sau refuză executarea ordinului de plată în ter-
menul stabilit în Anexa 5 la TGC.

15. În decursul unui an calendaristic, Clientul fidel poate să înainteze
ori de câte ori ordine de plată lui Inlernet Worldwide AG, în termenii
cuprinși de Anexa nr. 5 a TGC.

16. Dacă Voucherul-online Inlernet se comandă conform celor cuprinse
în punctul 14 și se trimit actele specificate de la punctul 5 lui Inlernet
Worldwide AG, atunci între Clientul fidel și Inlernet Worldwide AG se
creează ordinul de plată valabil.  Nu este necesară o acțiune juridică su-
plimentară pentru a crea un ordin de plată valabil. 

17. Clientul fidel poate comanda Voucherul-online Inlernet cu conțin-
utul corespunzător anexei nr. 5 a TGC din biroul   virtual de Client fidel
al Inlernet Worldwide AG. 

18. Prezenta anexă face parte integrantă a Termenilor Generali Con-
tractuali și trebuie interpretată și aplicată împreună cu aceștia.

Emis la:

Denumirea localității anull luna ziua Semnătura clientului fidel

* * * * *
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