UMOWA PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI
zawarta w dniu

r. w …………………… pomiędzy:

Panią/Panem
………………………., zamieszkałym ……………………, legitymującym się
dowodem
osobistym
serii
………….
nr
……………….,
posiadającym
PESEL
……………………………………………………………….., zwanym dalej Cedentem
oraz
Panią/Panem …………………………………., zamieszkałym ……………………….., legitymującym
się dowodem osobistym serii …………….. nr …………………… posiadającym PESEL
………………….,
albo1
Panią/Panem …………………………………., prowadzącym działalność gospodarczą jako
……………, zamieszkałym ……………………….., legitymującym się dowodem osobistym serii
…………….. nr…………………… posiadającym PESEL …………………., numer wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej ...……., NIP: ……………., REGON: ………………………….
nr telefonu ……..
albo2
……………………………………………………, z siedzibą w ………………….., adres: …………………….,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym ………… w ………., Wydział …….. Gospodarczy KRS,
pod numerem KRS ……………., NIP: …………., REGON: ………….., kapitał zakładowy w
wysokości ……………, opłacony w wysokości ………….. 3,
reprezentowana przez:
……………………………. - ……………………………….
nr telefonu ……..
zwanym dalej Cesjonariuszem
ZWAŻYWSZY, że Cedent jest uprawniony z tytułu wierzytelności wynikającej z
umowy pożyczki, zawartej za pośrednictwem serwisu Kokos.pl, do którego wszelkie
prawa posiada Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, u l . P o w s t a ń c ó w
W a r s z a w y 6 , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000320590, która jest nadto operatorem przedmiotowego
serwisu,
oraz
ZWAŻYWSZY, że umowa pożyczki, o której mowa wyżej, nie została wykonana w
sposób należyty i Cedentowi w związku z tym przysługuje wymagalna wierzytelność
w stosunku do pożyczkobiorcy,
Strony postanowiły, jak następuje.

§1
1.
Cedent oświadcza, że przysługuje mu w stosunku do ……………………….,
zamieszkałej/ego ……………………. (dalej jako Dłużnik), wierzytelność z tytułu umowy
pożyczki nr ……………, zawartej w dniu ……………….. r. za pośrednictwem serwisu
Kokos.pl, o którym mowa w preambule niniejszej umowy (dalej jako Wierzytelność).
Na wartość Wierzytelności składają się:
1

Dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową

2

Dotyczy spółek

3

Dotyczy spółek akcyjnych

a) należność główna w kwocie …………………………. zł;
b) wynagrodzenie Cedenta z tytułu udzielonej pożyczki w kwocie ……………….. zł
c) liczone łącznie od należności głównej oraz wynagrodzenia wskazanego w lit. b)
powyżej
odsetki w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie
(w stosunku rocznym) obowiązujących na dzień przeterminowania raty lub rat
pożyczki; kwota odsetek, na dzień zawarcia niniejszej umowy wynosi ……………………..
zł.
d)4kwota ………. tytułem zwrotu kosztów sądowych lub komorniczych uiszczonych
przez Cedenta w związku z dochodzeniem od Dłużnika należnych kwot w
postępowaniu sądowym lub komorniczym.
2. Cedent oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy:
a. Wierzytelność jest w całości wymagalna, bezsporna, wolna od obciążeń i wad
prawnych, może być dochodzona od Dłużnika w pełnej kwocie oraz nadaje się do
zbycia;
b. w dniu przelewu Wierzytelności nie posiada względem Dłużnika żadnych
zobowiązań, które mogłyby być przedmiotem wzajemnych potrąceń;
c. nie dokonał w umowie z Dłużnikiem zapisu na sąd polubowny ani też nie wyłączył
możliwości przelewu Wierzytelności;
d. Wierzytelność nie jest objęta postępowaniem upadłościowym ani likwidacyjnym;
e. Wierzytelność nie jest przedmiotem postępowania sądowego ani egzekucji
komorniczej, jak również Wierzytelność nie jest przedmiotem umowy Cedenta z
jakąkolwiek firmą windykacyjną.
3. Cedent ponosi pełną odpowiedzialność wobec Cesjonariusza za prawdziwość
oświadczeń wskazanych w ust. 2 powyżej.
4. Cesjonariuszowi przysługuje prawo dochodzenia od Dłużnika dalszych odsetek
karnych za opóźnienie od niespłaconej należności głównej oraz wynagrodzenia, o
którym mowa w ust. 1 lit. c) powyżej, w wysokości, jaka przysługiwała Cedentowi,
tj„w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie (w stosunku rocznym)
obowiązujących na dzień przeterminowania raty (na dzień zawarcia Umowy wynoszą
one …% w skali roku)”.

§2
1. Cedent przelewa na rzecz Cesjonariusza Wierzytelność za kwotę ……………………
złotych. Kwota wskazana w zdaniu poprzedzającym wyczerpuje w całości roszczenia
Cedenta z tytułu przelanej Wierzytelności.
2. Zapłata kwoty wskazanej w ust. 1 nastąpiła z dniem zawarcia niniejszej
Umowy, co obie Strony zgodnie potwierdzają.
3. Cedent zobowiązuje się zawiadomić Dłużnika o przelewie Wierzytelności w
terminie 3 (trzech) dni od daty zawarcia niniejszej umowy, za pośrednictwem
operatora serwisu Kokos.pl. Do chwili otrzymania
przez Dłużnika zawiadomienia o
przelewie Wierzytelności Cedent odpowiada wobec Cesjonariusza za wpłaty Dłużnika
wykonane na poczet Wierzytelności dokonane na rachunek Cedenta.
4. W przypadku dokonania przez Dłużnika wpłat na poczet Wierzytelności, po
otrzymaniu przez Dłużnika zawiadomienia
o przelewie Wierzytelności,
lub w
przypadku bezskuteczności doręczenia zawiadomienia z uwagi na nieaktualny adres email lub zamieszkania Dłużnika, na rachunek Cedenta, Cedent zobowiązuje się do
przekazania tych wpłat Cesjonariuszowi, na podany przez niego rachunek bankowy.
Postanowienie zdania poprzedniego nie wyłącza odpowiedzialności Dłużnika wobec
Cesjonariusza.

4

Opcjonalnie

§3
1. Niniejsza umowa zawarta została w elektronicznie
dokumentowej, na której treść zgodę wyraziły obie Strony.
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formie

2. Przelew Wierzytelności następuje z chwilą zawarcia niniejszej umowy.

§4
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie
znajdują przepisy kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego oraz inne
obowiązujące przepisy prawa.

