UMOWA PRZELEWU WIERZYTELNOSCI
zawarta w dniu ..........................................r. we Wrocławiu
pomiędzy: Wiesławem Szczytyńskim i Przemysławem Szczytyńskim
zamieszkałymi : ul.Niedźwiedzia 11, 54-232 Wrocław, reprezentującymi spółkę cywilną Auto-Master
zwanymi dalej CESJONARIUSZAMI
a

….............................................................................................................................................................................

zamieszkałym/łą w............................................................. przy ul................................................................................
zwanym w dalszej części umowy CEDENTEM
§1
1. Cedent na warunkach określonych w niniejszej umowie (zwanej dalej Umową), przelewa na rzecz
Cesjonariuszy

swoją

wierzytelność

marki............................................

z

tytułu

odszkodowania

należnego

za

naprawę

pojazdu

nr rej..................................... - przysługującą Cedentowi w związku ze szkodą

komunikacyjną z dnia.......................................... likwidowaną przez.......................................................................
pod

numerem

szkody...........................................................na

mocy

umowy

Autocasco

zawartej

w

dniu................................................. o numerze polisy …..............................................................................................
tytułem pokrycia kosztów naprawy.
3. Cedent oświadcza, że jest uprawniony do rozporządzania wierzytelnością oraz, że nie posiada ona wad prawnych, nie
stanowi przedmiotu zabezpieczenia roszczeń trzecich, rozporządzenie nią nie jest wyłączone ani ograniczone umownie
lub przepisami powszechnie obowiązującymi
4. Cesjonariusze oświadczają, iż przyjmują wierzytelność, o której mowa w § 1.1 niniejszej umowy.
§2
Cedent zobowiązany jest przekazać Cesjonariuszom wszelkie dokumenty konieczne do skutecznego dochodzenia od
Zakładu Ubezpieczeń wierzytelności, o której mowa w § 1.1 niniejszej Umowy, a w szczególności dokumenty, które są
związane z rzeczoną wierzytelnością
§3
Cesjonariusze zobowiązują się do poniesienia kosztów wynikających z dochodzenia praw odszkodowawczych
§4
Cesjonariusze mają prawo odstąpić od niniejszej Umowy, jeżeli
1. Cedent przekazał Cesjonariuszom w Umowie Cesji niezgodne ze stanem faktycznym informacje dotyczące
szkody komunikacyjnej, o której mowa w w § 1.1 niniejszej Umowy.
2. wbrew obowiązkom wynikającym z niniejszej umowy Cedent nie udziela Cesjonariuszom informacji lub
przekazuje informacje nieprawdziwe.
§5
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy obustronnego pisemnego aneksu, pod rygorem
nieważności
3. Spory mogące powstać w związku z postanowieniami umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby
Cesjonariuszy
§6
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron
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