Umowa przelewu wierzytelności
Zawarta w dniu
w
pomiędzy:
OSOBA FIZYCZNA (niepotrzebne skreślić)
Adres zamieszkania:
Legitymującą/ legitymującym się dowodem osobistym seria

Nr

Zwaną/zwanym dalej „Cedentem”,
reprezentowaną / reprezentowanym zgodnie z załączonym pełnomocnictwem
przez:
PODMIOT PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (niepotrzebne skreślić)
Adres siedziby:
NIP

REGON

reprezentowanym zgodnie z załączonym pełnomocnictwem / zgodnie z KRS
przez:
Zwaną/zwanym dalej „Cedentem”,
a
UNIQA Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS
0000001201, NIP 727-012-63-58 o kapitale zakładowym w wysokości 220 308 282 PLN
reprezentowanym przez:
Zwanymi także dalej wspólnie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”

§1
1. Cedent oświadcza, że przysługuje mu wierzytelność o odszkodowania z tytułu szkody powstałej w dniu (data szkody) ……………..
związanej z uszkodzeniem pojazdu marki (marka pojazdu Cedenta) … … … … … … … . , nr rej. (nr rej. poj. Cedenta)
……………………, stanowiącego własność Cedenta, wobec osób odpowiedzialnych za tę szkodę (zwanymi dalej „Sprawcą
szkody”). Cedent oświadcza, że nie zawarł ze Sprawcą szkody jakiejkolwiek umowy ograniczającej zbycie tej wierzytelności.
2. Cedent oświadcza, iż wierzytelność z tytułu szkody, o której mowa w ust. 1, przysługuje mu również wobec zakładu ubezpieczeń:
…………………………………………………… (zwanego dalej „Zakładem ubezpieczeń Sprawcy szkody”), z tytułu zawartej
z tym zakładem ubezpieczeń umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dotyczącej
pojazdu marki (marka pojazdu Sprawcy) ………………….. o numerze rejestracyjnym (nr rej. poj. Sprawcy) ………………….
Cedent oświadcza, że nie zawarł z Zakładem ubezpieczeń Sprawcy szkody jakiejkolwiek umowy ograniczającej zbycie tej
wierzytelności.

§2
1. W związku ze zleceniem UNIQA TU S.A. przez Cedenta likwidacji szkody, o której mowa w § 1, Cedent przenosi na UNIQA TU
S.A. wierzytelności, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, pod warunkiem zapłaty przez UNIQA TU S.A. świadczenia pieniężnego
z tytułu ww. szkody.
2. Strony zgodnie oświadczają, że przelew wierzytelności, o którym mowa w ust. 1, nastąpi z chwilą zapłaty Cedentowi przez
UNIQA TU S.A. świadczenia pieniężnego z tytułu tych wierzytelności.
3. Cedent przelewa na UNIQA TU S.A. wierzytelności, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, do wysokości zapłaconej przez UNIQA
TU S.A. kwoty świadczenia pieniężnego z tytułu tych wierzytelności. Zawarcie tej umowy nie ogranicza praw Cedenta do
dochodzenia roszczeń z tytułu wierzytelności, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, od podmiotów wskazanych w § 1 ust. 1 i 2, ponad
kwoty świadczeń wypłaconych przez UNIQA TU S.A.
4. UNIQA może dochodzić roszczeń z tytułu wierzytelności będącej przedmiotem przelewu wobec Zakładu ubezpieczeń sprawcy
szkody w postępowaniu sądowym.

§3
UNIQA TU S.A. oświadcza, że przyjmuje przelew, o którym mowa w § 2.

§4
UNIQA TU S.A. jako nabywca wierzytelności, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, zobowiązuje się niezwłocznie po nabyciu tych
wierzytelności powiadomić na swój koszt dłużników wierzytelności tj. Sprawcę szkody i Zakład ubezpieczeń Sprawcy szkody
o zmianie wierzyciela oraz o nowym miejscu spełnienia świadczenia

§5
Cedent nie ponosi odpowiedzialności wobec UNIQA TU S.A. za wypłacalność dłużników.

§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Cedent

W imieniu UNIQA TU S.A.

