UMOWA PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI

zawarta w dniu .......................... w (miasto) pomiędzy firmą:
.................................................................................................,
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej CEDENTEM [sprzedającym dług]
a:
.................................................................................................,
reprezentowaną przez:
….........................................................................
zwaną dalej CESJONARIUSZEM, [kupującym dług],
zwanych dalej łącznie STRONAMI

§1

Przedmiot umowy.
CEDENT oświadcza, iż z tytułu zawartych/ej umów/owy przysługują mu wymagalne wierzytelności
pieniężne w stosunku do :
…................................................................. (dalej: DŁUŻNIK) w łącznej kwocie …..................................,
(dalej: WIERZYTELNOŚĆ) które potwierdzone są następującym/ymi dokumentami: ….............................
§2
Oświadczenia CEDENTA
CEDENT oświadcza, iż wierzytelności powyższe wolne są od obciążeń oraz że uprawnienie do ich zbycia
na rzecz osób trzecich nie zostało umownie ani ustawowo wyłączone bądź ograniczone. Jednocześnie
CEDENT oświadcza, iż przedmiotowe wierzytelności nie są objęte postępowaniem sądowym.
CEDENT oświadcza, iż DŁUŻNIKOWI wierzytelności nie przysługują wobec CESJONARIUSZA żadne
zarzuty, które miałyby wpływ na ograniczenie praw wynikających z niniejszej umowy, oraz
DŁUŻNIKOWI w chwili zawarcia umowy nie przysługują wobec CEDENTA wierzytelności, które mogłyby
być przedstawione do potrącenia.
CEDENT oświadcza, iż przeciwko DŁUŻNIKOWI nie toczy się postępowanie upadłościowe, naprawcze
jak i nie został mu odebrany zarząd własny majątkiem.
CEDENT oświadcza, iż nie zostały ustanowione żadne zabezpieczenia WIERZYTELNOŚCI / zostały
ustanowione następujące zabezpieczenia WIERZYTELNOŚCI.
CEDENT nie zawarł z DŁUŻNIKIEM umowy skutkującej zapisem na sąd polubowny.

§3

Przeniesienie WIERZYTELNOŚCI. Cena.
CEDENT przenosi bezwarunkowo własność WIERZYTELNOŚCI wraz z należnościami ubocznymi na
CESJONARIUSZA
w
całości
w
zamian
za
zapłatę
ceny
w
kwocie
…........................................................................................., a CESJONARIUSZ powyższą wierzytelność
przyjmuje.
Zapłata ceny wskazanej w §3 ust. 1 UMOWY nastąpi przelewem na rachunek bankowy nr
…............................................................................. w terminie ……..dni od zawarcia UMOWY.
§5
Wydanie dokumentów.
CEDENT z chwilą zawarcia UMOWY, wydaje CESJONARIUSZOWI wszelkie dokumenty stwierdzające
istnienie każdej z wierzytelności, o której mowa w § 1 Umowy.
Dokumenty wskazane w § 5 ust. 1 UMOWY stanowią załącznik do UMOWY.
§6
Zawiadomienie dłużnika o przelewie.
CEDENT niezwłocznie zawiadomi DŁUŻNIKA o sprzedaży wierzytelności na rzecz CESJONARIUSZA i
przekaże CESJONARIUSZOWI dowód doręczenia pisma DŁUŻNIKOWI.
§7
Obowiązki CEDENTA.
CEDENT zobowiązuje się przekazać CESJONARIUSZOWI wszelkie będące w jego posiadaniu dokumenty
oraz udzielić wszelkich informacji, które okażą się niezbędne dla dalszego dochodzenia
WIERZYTELNOŚCI od DŁUŻNIKA.
§8
Postanowienia końcowe
Zmiany UMOWY wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z UMOWY jest Sąd właściwy dla
CESJONARIUSZA lub Sąd Rejonowy w [miasto cedenta].
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze STRON.
………………………………….
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…………………………………
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