UMOWA CESJI WIERZYTELNOŚCI
zawarta w dniu ………………… w Jankach
Ja niżej podpisana (-y)………………………..…………… zamieszkała (-y) ………………………………...………….…...….
PESEL: ……………..………..……….. legitymująca (-y) się dokumentem tożsamości …………………………...……………
Reprezentująca (-y) ………………………………………………….……………………...……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa – właściciela pojazdu, adres, NIP)
zwaną (-ym) dalej „Cedentem”
a
1. Moniką Zalewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MONIKA ZALEWSKA AUTO SERVICE ZALEWSCY
BIS S.C. ul. Al. Krakowska, nr 52A, 05-090 Janki, NIP: 5342566032, REGON: 368794785
i
2. Piotrem Zalewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą AUTO SERVICE ZALEWSCY BIS S.C. PIOTR
ZALEWSKI ul. Al. Krakowska, nr 52A, 05-090 Janki, NIP: 5342430491, REGON: 360852589
działający wspólnie w ramach umowy spółki cywilnej pod nazwą AUTO SERVICE ZALEWSCY BIS s.c. Monika
Zalewska, Piotr Zalewski al. Krakowska 52A, 05-090 Janki, NIP: 5342502569, REGON: 360905222,
zwanymi dalej łącznie „Cesjonariuszem”
§1
1. Cedent oświadcza, że jest *właścicielem / współwłaścicielem / użytkownikiem pojazdu marki ..............................................
numer rejestracyjny …......................................., numer VIN ….............................................................. dalej zwany Pojazdem.
2. Cedent oświadcza, że przysługuje mu wierzytelność z tytułu odszkodowania wobec Ubezpieczyciela
………………………………………..………..…. i sprawców szkód, w związku ze szkodą o numerze
............................................... z dnia ….................................. z ubezpieczenia *OC / *AC, dotycząca kosztów:
*naprawy uszkodzonego samochodu, *likwidacji szkody, *parkowania uszkodzonego pojazdu, *wynajmu pojazdu
zastępczego, *holowania, za wyjątkiem odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu szkód osobowych oraz rozliczeń szkód
całkowitych.
3. Cedent oświadcza, że przedmiotowa wierzytelność określona w § 1 ust. 2 nie jest przedawniona, jej zbycie nie jest
ograniczone przepisami prawa, ani postanowieniami umownymi, jest wolna od obciążeń i może być dochodzona od zakładu
ubezpieczeń w pełnej wysokości.
§2
1. Na podstawie art. 509 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740) Cedent przenosi na
Cesjonariusza swoją wierzytelność o której mowa w § 1 ust. 2 wraz ze wszystkimi prawami jakie mu przysługują, w tym
również do pozyskiwania wszelkich informacji oraz dokumentacji w sprawie.
2. Cedent oświadcza, że *jest / *nie jest
podatnikiem podatku VAT w wysokości *50% / *100%.
§3
1. Postanowienia zawarte w niniejszej umowie mają charakter nieodwołalny.
2. Przelew wierzytelności następuje w celu uregulowania należności za usługi serwisowe, holowania uszkodzonego
samochodu, wynajem samochodu zastępczego, parkowanie uszkodzonego samochodu.
3. Wszelkie należności z tego tytułu powinny być kierowane na rachunek bankowy należący do serwisu
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4. Cedent oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie przez
Cesjonariusza oraz podmioty działające na zlecenie Cesjonariusza.
§4
1. Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
*Niepotrzebne skreślić
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