UMOWA CESJI WIERZYTELNOŚCI
(PRAWA DO ODSZKODOWANIA)
zawarta w dniu ……………………..… w Lublinie pomiędzy :
1………………………………………………zamieszkały(a)

w

……….………………….

ul. …………….................................... legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer)
…………………… wydanym przez ……………………………………………………….
PESEL: ………………………………..
zwanym w dalszej części umowy "CEDENTEM”
a
2.

„AUTO-REMONT-LIPERT”

20-509

Lublin,

powiat

inż.

Lublin,

Krzysztof
NIP

Lipert

,

7120068234,

ul.

Janowska

REGON

39-41,

430549055,

reprezentowanym przez:
właściciel - Krzysztof Lipert
zwanym w dalszej części "CESJONARIUSZEM"
§1
1. Cedent przelewa na rzecz Cesjonariusza swoją wierzytelność (prawo do odszkodowania)
przysługującą mu z tytułu szkody komunikacyjnej z dnia …………………..…….
z OC sprawcy/AC* zarejestrowanej w ………………..………………… pod numerem
…………..….………………… w pojeździe marki ……………………………… o numerze
rejestracyjnym ..….........…………, celem zaspokojenia wierzytelności Cesjonariusza z tytułu
naprawy samochodu/wynajmu samochodu zastępczego/holowania uszkodzonego pojazdu/
parkowania uszkodzonego pojazdu.
2. Cedent oświadcza, że przysługująca mu z tytułu odszkodowania wierzytelność nie jest
przedawniona, jej zbycie nie jest ograniczone przepisami prawa ani postanowieniami
umownymi, jest wolna od obciążeń i może być dochodzona od zakładu ubezpieczeń,
o którym mowa w ust. 1, w pełnej wysokości.
3. 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.
4. W przypadku gdyby okazało się, iż wierzytelność (prawo do odszkodowania) Cedentowi
nie przysługuje z uwagi na brak odpowiedzialności ubezpieczyciela Cedent zobowiązany jest
do

pokrycia

należności

przysługującej

Cesjonariuszowi

z

tytułu

naprawy

samochodu/wynajmu samochodu zastępczego/holowania uszkodzonego pojazdu/parkowania
uszkodzonego pojazdu w pełnej wysokości wraz z odsetkami i wszystkimi innymi kosztami
ubocznymi, związanymi z tą wierzytelnością.

5. Wraz z przenoszonymi wierzytelnościami przechodzą na Cesjonariusza wszelkie prawa
z tym związane, w tym odsetki za zwłokę.
6. W przypadku spełnienia przez dłużnika świadczenia w całości lub części do rąk Cedenta,
Cedent zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie trzech (3) dni
przekazania otrzymanych należności Cesjonariuszowi
§2
Cedent zobowiązany jest przekazać Cesjonariuszowi wszelkie dokumenty konieczne do
skutecznego dochodzenia - od zakładu ubezpieczeń, o którym mowa w § 1 ust. 1 wierzytelności przysługującej mu z tytułu odszkodowania.
§3
Cesjonariusz samodzielnie zawiadomi zakład ubezpieczeń, o którym mowa w § 1 ust. 1
o przelewie wierzytelności, niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy.
§4
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy obustronnego pisemnego aneksu
pod rygorem nieważności.
3. Spory mogące powstać w wyniku realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd
właściwy dla Cesjonariusza.
4. Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy, obciążają Cesjonariusza.
§5
Jednocześnie Cedent oświadcza, iż w razie rezygnacji z naprawy uszkodzonego pojazdu w
zakładzie Cesjonariusza, zobowiązuje się pokryć poniesione przez Cesjonariusza koszty
postępowania likwidacyjnego dotyczącego szkody o której mowa w § 1 ust. 1 w
zryczałtowanej kwocie 200 zł.
§6
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że jestem / nie jestem płatnikiem podatku VAT oraz posiadam / nie posiadam
możliwość odliczenia podatku w 50% / 100%.
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