
UMOWA CESJI WIERZYTELNOŚCI Z POLISY OC SPRAWCY / AC POSZKODOWANEGO

zawarta w dniu ..........................r.  w ......................................... pomiędzy:

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Cedentem (klient)  

a

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  „REETZ” Adam Reetz  

ul. Międzygwiezdna 9  80-299 Gdańsk  NIP 584-120-88-65

zwanym dalej Cesjonariuszem (warsztat)

§ 1

1. Cedent na warunkach określonych w niniejszej umowie (zwanej dalej Umową), przelewa na rzecz  Cesjonariusza  swoją 

wierzytelność  - z  tytułu  odszkodowania  należnego za  naprawę pojazdu/prawo do  zwrotu  kosztów z  tytułu 

najmu  pojazdu  zastępczego -  przysługującą  Cedentowi  w  związku  ze  szkodą  komunikacyjną  z 

dnia......................................... likwidowaną przez .......................................... (zwanym dalej towarzystwem ubezpieczeń) 

pod  numerem  szkody  ..........................................................  .  Wraz  z  wierzytelnością  przechodzą  na  Cesjonariusza 

wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

2. Cedent  oświadcza również,  że w dniu podpisania niniejszej umowy nie posiada względem  Zakładu Ubezpieczeń żadnych 

zobowiązań, które mogłyby być przedmiotem wzajemnych potrąceń.

3. Cesjonariusz oświadcza, iż przyjmuje wierzytelność, o której mowa w § 1.1 niniejszej umowy.

§ 2

Cedent zobowiązany jest przekazać  Cesjonariuszowi  wszelkie dokumenty konieczne do skutecznego dochodzenia od towarzystwa 

ubezpieczeń wierzytelności,  o której  mowa w §  1.1  niniejszej  Umowy; w szczególności  dokumenty,  które są związane z rzeczoną 

wierzytelnością. 

§ 3

Cesjonariusz zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynikających z dochodzenia praw odszkodowawczych.

§ 4

Uzyskane odszkodowanie zostanie przelane na rachunek wskazany przez Cesjonariusza.

§ 5

Cesjonariusz ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy, jeżeli: 

1) Cedent przekazał Cesjonariuszowi w Umowie Cesji (zawartej pomiędzy Cedentem a Cesjonariuszem) niezgodne ze stanem 

faktycznym informacje – w szczególności dotyczące szkody komunikacyjnej, o której mowa w § 1.1 niniejszej Umowy;

2) szkoda, o której mowa w  § 1.1 niniejszej umowy nie może być w świetle przepisów prawa likwidowana z ubezpieczenia OC 

sprawcy wypadku komunikacyjnego / AC poszkodowanego;

3) wbrew  obowiązkom  wynikającym  z  Umowy,  nie  udziela  Cesjonariuszowi informacji  lub/i  przekazuje  informacje 

nieprawdziwe lub/I nie przekazuje dokumentów, które dotyczą rzeczonej wierzytelności.

§ 6

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

3. Spory mogące powstać w  związku z postanowieniami Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Cesjonariusza.

§ 7

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

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

                    Cedent (klient)                                                                                                                       Cesjonariusz (warsztat)


