TWÓRZ, NEGOCJUJ
I ZAWIERAJ UMOWY ONLINE

NASZA MISJA

Nowoczesne
stosowanie
prawa
Zapewniamy technologię, która umożliwia tworzenie,
negocjowanie i zawieranie umów zdalnie,
bez konieczności druku i podpisu.
Ułatwiamy dokumentowanie ważnych decyzji życiowych i
prowadzenie biznesu. Aplikacja pozwala wygenerować umowę
lub inny dokument o znaczeniu prawnym w kilka minut na
podstawie odpowiedzi na parę pytań.
Wspieramy przedsiębiorców w automatyzacji procesów
biznesowych, które są regulowane przez przepisy prawa.

Tworzenie
dokumentów
Skorzystaj z ponad 20 gotowych
wzorów umów i innych dokumentów
lub stwórz dokument o dowolnej

treści. .

Potwierdzenie
zawarcia umowy
Zgodność z prawem krajowym i UE.
Twój kontrahent nie musi posiadać
konta by podpisać umowę.

Archiwizacja w
chmurze
Zawarte umowy są przechowywane na
serwerach Beyond.pl posiadających
najwyższe standardy bezpieczeństwa wg
certyfikacji ANSI.

PODSTAWY PRAWNE

Skuteczność w
całej UE
We wrześniu 2016 roku w polskim prawie obok istniejącej ustnej
i pisemnej formy zawierania umów wprowadzono tzw. formę
dokumentową.
Jednocześnie obowiązuje unijne rozporządzenie eIDAS, które
upraszcza i standaryzuje system identyfikacji osób oraz
elektronicznego podpisywania dokumentów w całej Europie.
Dzięki zmianom w prawie przedsiębiorcy i ich klienci mogą łatwo
i bezpiecznie zawierać umowy online – nie tylko lokalnie, ale
również we wszystkich państwach członkowskich Unii
Europejskiej.
Umownik jest narzędziem, które dba o to, by treść umowy była
zgodna z prawem, pomaga ustalić tożsamość kontrahenta, a po
zatwierdzeniu dokumentu uniemożliwia zmianę treści oraz
zapewnia zdalny dostęp do dokumentu.
Podstawy prawne:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym
oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93

Nie potrzebujesz
papierowej wersji
umowy

Możesz zawierać
umowy bez
konieczności
składania
fizycznego podpisu
Ustalenia składane
na odległość są
skuteczne

UMOWNIK W ŻYCIU CODZIENNYM

Twórz

Regularnie tworzymy i udostępniamy wzory
dokumentów niezbędnych w obrocie prawnym.
Obecnie w naszej bazie znajduje się kilkadziesiąt
szablonów dokumentów, które można stworzyć w
parę minut na podstawie udzielonych w Umowniku
odpowiedzi.
Masz również możliwość tworzenia umowy o
dowolnej treści, a także importu własnych, już
zawartych umów w formie PDF.

UMOWNIK W ŻYCIU CODZIENNYM

Negocjuj
Przesyłaj propozycję zmian treści umowy do
kontrahenta. Dodawaj komentarze, wgrywaj lub
usuwaj załączniki.
Zapisujemy całą historię tworzenia dokumentu, by
odtworzyć intencje kontrahentów zawsze, gdy
zajdzie taka potrzeba.

UMOWNIK W ŻYCIU CODZIENNYM

Zawieraj

Oferujemy różne formy podpisania umowy: podpis
elektroniczny zwykły, zaawansowany i kwalifikowany.
Nawet jeżeli Twój kontrahent nie chce zawierać
umowy online Ty nadal możesz ułatwić sobie życie –
stworzyć umowę w kreatorze, wygenerować PDF,
wydrukować i podpisać tradycyjnie.

Zaawansowany
generator
dokumentów
Podgląd i udostępnianie wzorów
umów osobom o różnych rolach
w firmie.
Automatyczne generowanie
dokumentów wymaganych
przez prawo.

Inteligentne treści
Automatyczne tworzenie
dokumentów zależnych,
definiowanie zakresów danych
wprowadzanych w umowach przez
pracowników.

Dedykowany system
powiadomień i
alertów
Przypomnienie o konieczności
wystawienia rachunku lub
podpisania protokołu, alert o
wygasającym kontrakcie.

UMOWNIK DLA FIRM

Udostępniaj wzory
pracownikom
Umownik posiada zaawansowane funkcje dedykowane przedsiębiorcom,
które umożliwiają wsparcie w automatyzacji procesów biznesowych
regulowanych przez przepisy prawa: zawieranie umów i protokołów,
zbieranie oświadczeń woli, outsourcing, udzielanie upoważnień do
przetwarzania danych osobowych itp.

Umowy o dzieło
Umowy zlecenia
Umowy RODO
Wnioski urlopowe
Obiegówki

UMOWNIK DLA FIRM

Przyśpiesz współpracę
z pracownikami i
kontrahentami
Skorzystaj z ponad 20 udostępnionych wzorów dokumentów lub wdróż
swoje własne szablony.
Umożliwmy ich zawieranie zarówno z Twoimi współpracownikami jak i

Umowy sprzedaży

Umowy dostawy

kontrahentami zewnętrznymi.

UMOWNIK DLA FIRM

Połącz się ze swoimi
systemami IT
Aplikacja umożliwia obustronną wymianę danych wprowadzanych do
umowy z wykorzystaniem API / web service z dowolnym systemem
informatycznym wspierającym tę technologię.
Dzięki temu dane niezbędne podczas tworzenia umowy mogą być
pobierane z zewnętrznego systemu (CRM, formularz zapisów, inne
elektroniczne bazy danych), a informacja o zawartej umowie i jej cyfrowa
kopia może być przesyłana do zewnętrznych systemów takich jak systemy
księgowe lub ERP.
To maksymalne przyśpieszenie procesu obiegu umów w przedsiębiorstwie.
Aplikacja pozwala na ponowne użycie danych zamieszczonych w umowie i
tworzenia dokumentów powiązanych.

DLACZEGO WARTO?

Efekty wdrożenia
7 minut

Natychmiastowe

średni czas na stworzenie

potwierdzanie współpracy z

treści umowy gotowej do

kontrahentami w całej Unii

podpisu elektronicznego

Europejskiej

70%
oszczędności
na zakup papieru, tuszu

i wysyłki pocztowe

Większa
kontrola
nad treścią dokumentów
podpisywanych przez
pracowników

DLACZEGO WARTO?

Zaufali nam

DLACZEGO WARTO?

Umownik w liczbach
7500+

2400+

180 398

Stworzonych umów

Zarejestrowanych użytkowników

Oszczędzonych ton CO2

200

42 497

182 133

Uratowanych

Oszczędzonych litrów wody

złotych oszczędności na druku i

młodych brzózek = 1,5 dębu

poczcie

CO PROPONUJEMY

Katalog wzorów umów
Zatrudnienie i
współpraca

Poufność i dane
osobowe

Umowa o dzieło

Umowa NDA

Umowa zlecenie

RODO – zgoda na
przetwarzanie danych
osobowych

Umowa agencyjna

RODO – upoważnienie
do przetwarzania
danych

Twoja własna umowa
Koniec z uzupełnianiem
pustych pól w edytorze
tekstu. Jeżeli posiadasz
szablon swojej umowy
– prześlij go do nas,
wdrożymy go do
systemu i udostępnimy
jej kreator Tobie i
wskazanym przez
Ciebie kontrahentom.

Sprzedaż, pożyczka,
najem i dzierżawa

Wydarzenia

Umowa sprzedaży

Umowa uczestnictwa
w evencie

Umowa sprzedaży
samochodu

Umowa uczestnictwa
w konkursie

Umowa pożyczki

Umowa uczestnictwa
w szkoleniu

Najem mieszkania na
czas określony /
nieokreślony
Najem pokoju w lokalu
na czas nieokreślony
Dzierżawa gruntu

Zgoda na
wykorzystanie
wizerunku

Kontakt

Bartłomiej Majchrzak
b.majchrzak@lawbiz.pl
tel: 695 620 332

