
___________________,_________________r. 

          (miejscowość)                    (data)

UMOWA PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI

Zawarta  w  ____________________________________  w  dniu
__________________________

pomiędzy:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

reprezentowaną przez:

_______________________________________________________________________

zwanego/ą dalej Cedentem

a

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

reprezentowaną przez:

_______________________________________________________________________

zwanego/ą dalej Cesjonariuszem

o następującej treści:

§ 1

Cedent  oświadcza,  że  przysługują  mu  wierzytelności  w  stosunku  do

________________________,  z  siedzibą

w ____________________________________,  zwanego  dalej  Dłużnikiem,  wynikające

z dochodzonych należności pieniężnych z tytułu:



1) umowa z dnia ................... – (przysługująca kwota cyfrowo i słownie)

2) 

3) 

§ 2

Jako dowód istnienia wierzytelności Cedent przekazuje Cesjonariuszowi opisane w § 1

umowy  oraz  inne  niezbędne  dokumenty  (opcjonalnie) oraz  oświadczenie  zarządu

Dłużnika, że wierzytelności wynikające z wskazanych umów na dzień zawarcia niniejszej

umowy istnieją.

§ 3

Cedent  przenosi  na  Cesjonariusza  wskazane  w  §  1  wierzytelności.  Przeniesienie

wierzytelności następuje z chwilą podpisania niniejszej umowy. Wraz z przenoszonymi

wierzytelnościami przechodzą na Cesjonariusza wszelkie związane z nimi prawa, w tym

także roszczenie o zapłatę oprocentowania wynikającego z opisanych w § 1 umów oraz

odsetek w przypadku opóźnienia w spełnieniu świadczenia przez Dłużnika.

§ 4

4.1. Cedent oświadcza, że opisana w § 1 wierzytelność istnieje, nie toczy się w stosunku

do  niej  żadne  postępowanie,  nie  jest  przedawniona,  nie  jest  ograniczona  przepisami

prawa, ani postanowieniami umownymi, nie jest przedmiotem innej cesji, nadaje się do

zbycia,  jest  wolna  od  obciążeń  oraz  że  uprawnienie  do  zbycia  na  rzecz  podmiotów

trzecich nie zostało wyłączone ani zajęte przez organ egzekucyjny

4.2. Cedent oświadcza, że Dłużnik nie posiada wobec Zbywcy wierzytelności nadających

się do potrącenia.

4.3.  Cedent,  pod  rygorem  zwrotu  Cesjonariuszowi  kosztów  postępowania

windykacyjnego,  oświadcza  że  nie  zawarł  z  Dłużnikiem ugody,  która  wyczerpywałaby

wzajemnie  wszelkie  roszczenia  Cedenta  i  Dłużnika  oraz  nie  zrzekł  się  wierzytelności

stanowiącej przedmiot niniejszej umowy. 



§ 5

Cedent zawiadomi Dłużnika o dokonanym przelewie niezwłocznie po zawarciu niniejszej

umowy.

§ 6

Wszelkie  zmiany  umowy  wymagają  zachowania  formy  pisemnej  pod  rygorem

nieważności.

§ 7

W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Wszelkie  spory  wynikające  z  niniejszej  umowy  strony  rozstrzygać  będą  w  sposób

polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym

dla jego rozpatrzenia będzie sąd siedziby Cedenta.

§ 9

Niniejsza  umowa  została  sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po

jednym dla każdej ze stron.

________________________

________________________

CEDENT

CESJONARIUSZ


