UMOWA PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI
z tytułu kosztów naprawy OC posiadacza pojazdu
zawarta w dniu ………………………………………. w ………………………………………., pomiędzy:
……………………………….., zam. …………………………………………………………., PESEL …………………………………., zwanym dalej Cedentem
a
PROMESCO z siedzibą w Elblągu przy ul. Żuławska 15a, 82-300 Elbląg, NIP: 578-309-13-39, reprezentowana przez Michała Dudek (zwaną w dalszej
części umowy Cesjonariuszem).
§1
1. Cedent oświadcza, że w stosunku do ………………………………… z siedzibą w …………………………….. (zwanego w dalszej części umowy
Ubezpieczycielem) przysługuje mu wierzytelność z tytułu odszkodowania z OC sprawcy wypadku za szkodę rzeczową na pojeździe marki
……………………………………………. o numerze rejestracyjnym …………………………… powstałą jako bezpośredni skutek zdarzenia z dnia
………………………………………… roku, które jest przedmiotem postępowania likwidacyjnego w szkodzie zarejestrowanej przez Ubezpieczyciela pod
numerem …………………………………. (zwaną w dalszej części umowy wierzytelnością).
2. Cedent oświadcza ponadto, że określona w ustępie poprzednim wierzytelność istnieje, jest wymagalna i wolna od obciążeń, oraz
że uprawnienie do jej zbycia na rzecz osób trzecich nie zostało wyłączone.
3. Cedent oświadcza, że ma prawo wyłącznego rozporządzania całą wierzytelnością opisaną w pkt 1.
§2
1. Cedent przenosi wierzytelność na rzecz Cesjonariusza wraz z wszelkimi prawami z nią związanymi.
2. Wynagrodzenie Cedenta stanowi kwota ……………………….. zł (……………………………….. złotych).
3. Cesjonariusz wypłaci wynagrodzenie wskazane w §2 punkt 2 natychmiast po otrzymaniu od ubezpieczyciela pisemnego potwierdzenia przelania
wierzytelności.
4. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą uznania rachunku cedenta na kwotę podaną w §2 ust. 2 niniejszej umowy.
§3
Strony wskazują następujące rachunki bankowe jako wyłącznie właściwe do wzajemnych rozliczeń:
1.Cedent: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
2. Cesjonariusz: 27 1090 2617 0000 0001 3135 9893
§4
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Cedent zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania podpisanej umowy, zawiadomić Dłużnika o zawarciu
niniejszej umowy poprzez listowne wysłanie „Powiadomienia ubezpieczyciela o zmianie wierzyciela” na adres Dłużnika.
3. Zmiana umowy pod rygorem nieważności winna nastąpić na piśmie.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową oraz w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów mogących wyniknąć z niniejszej umowy stosuje się
przepisy ogólnie obowiązującego prawa.

………………………………………………………………………
podpis Cedenta

………………………………………………………………………
w imieniu Cesjonariusza

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zleceniodawcę wyłącznie do celów realizacji niniejszej umowy zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)

………………………………………………………………………
podpis Cedenta

