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UMOWA CESJI WIERZYTELNOŚCI
zawarta w dniu .................................. roku w .......................... pomiędzy:
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
zwanym dalej „CESJONARIUSZEM”
a
........................................................................................... zamieszkałym w ......................................................... przy
ulicy .................................... legitymującym się dowodem osobistym nr ................................ wydanym przez
................................................. zwanym w dalszej części umowy „CEDENTEM”
§1
1. Cedent przelewa na rzecz Cesjonariusza swoją wierzytelność (czyli prawo do odszkodowania) wynikającą z
zawartej umowy ubezpieczenia AutoCasco – nr polisy ubezpieczeniowej ....................... wydanej w dniu
..................... przez ........................... ważnej do dnia …............................. celem zaspokojenia wierzytelności
Cesjonariusza z tytułu naprawy samochodu marki ................................. typ .......................... nr rejestracyjny
.......................... nr nadwozia .............................................w związku ze szkodą komunikacyjną z dnia
.................................. zarejestrowaną w ..................................................... pod nr .................................
2. Cesjonariusz przyjmuje wierzytelność o której mowa w § 1 pkt. 1.
3. Cedent oświadcza, że przysługująca mu z tytułu odszkodowania wierzytelność jest bezsporna, nie jest
przedawniona, nie jest ograniczona przepisami prawa ani postanowieniami umownymi, nadaje się do zbycia, jest
wolna od obciążeń i może być dochodzona od Zakładu Ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 1, w pełnej
wysokości.
4. Cedent oświadcza również, że w dniu podpisania niniejszej umowy nie posiada względem Zakładu Ubezpieczeń, o
którym mowa w ust. 1 żadnych zobowiązań, które mogłyby być przedmiotem wzajemnych potrąceń.
5. Cedent zobowiązuje się do pokrycia wierzytelności przysługującej Cesjonariuszowi z tytułu naprawy samochodu
w pełnej wysokości wraz z odsetkami i wszystkimi innymi kosztami ubocznymi, związanymi z tą wierzytelnością
w przypadku gdyby okazało się:
- iż wierzytelność (prawo do odszkodowania) Cedentowi nie przysługuje
- Zakład Ubezpieczeń odmówił wypłaty lub nie wypłacił odszkodowania cesjonariuszowi z jakichkolwiek
przyczyn
- odszkodowanie przysługuje w kwocie niższej aniżeli wierzytelność Cesjonariusza z tytułu naprawy
samochodu
§2
1. Cedent zobowiązany jest przekazać Cesjonariuszowi wszelkie dokumenty i informacje konieczne do skutecznego
dochodzenia – od Zakładu Ubezpieczeń, o którym mowa w § 1 ust. 1 – wierzytelności przysługującej mu z tytułu
odszkodowania.
2. Cedent zobowiązany jest do zawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń, o którym mowa w § 1 ust 1, o przelewie
wierzytelności niezwłocznie po zawarciu umowy cesji, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia jej zawarcia.
1.
2.
3.
4.
5.

§3
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a w
szczególności kodeksu cywilnego.
Wszelkie ewentualne koszty jakie mogą powstać z tytułu niniejszej cesji wierzytelności obciążają cedenta
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy obustronnego, pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
Spory mogące powstać w wyniku realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Cesjonariusza.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla stron umowy, oraz jeden dla
Zakładu Ubezpieczeń, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy.

.................................................................
CEDENT

.................................................................
CESJONARIUSZ

