UMOWA CESJI PRAW Z POLISY UBEZPIECZENIOWEJ

Zawarta w dniu …………………..w ……………………….. pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Reprezentowanym przez
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Cesjonariuszem a
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Cedentem

Celem zabezpieczenia wykonania umowy kredytu nr …………………….…… na zakup środka
transportu, zawartej dnia …………………………………. pomiędzy cesjonariuszem, a Cedentem,
zostaje zawarta umowa następującej treści:
§1

1.

Cedent przelewa na rzecz Cesjonariusza prawa odszkodowawcze przysługujące mu z
umowy ubezpieczenia zawartej z ……………………………………………...
dnia ……………….…….. o nr ………………………………….. oraz każdej następnej umowy
ubezpieczenia, stwierdzonej kolejną polisą będącej jej kontynuacją, jednak w wysokości nie
wyższej niż zobowiązania Cedenta względem Cesjonariusza, wynikające z łączącej ich
umowy kredytu o nr …………………………………

2.

Kopia umowy ubezpieczenia o której mowa w §1 pkt. 1 stanowi załącznik do niniejszej
umowy.

3.

Cedent oświadcza, że w umowie określonej w §1 pkt. 1 nie zawarto postanowień
wyłączających lub ograniczających możliwość przelewu wierzytelności na osobę trzecią.
§2

1.

Cedent zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia
wskazanej w §1 pkt. 1, w szczególności zobowiązuje się do opłacania składek
ubezpieczeniowych.

2.

Cedent zobowiązuje się do odnawiania umowy ubezpieczenia wskazanej w §1 pkt. 1,
w terminie zapewniającym ciągłość umowy ubezpieczenia.

3.

Cedent zobowiązuje się do dopełnienia wszelkich wymogów stawianych przez Zakładu
Ubezpieczeń, warunkujących wypłatę odszkodowania oraz do każdorazowego,
niezwłocznego zawiadomienia Cesjonariusza o podstawie do wystąpienia o wypłatę
odszkodowania.

4.

Cedent zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej
umowy powiadomić Zakład Ubezpieczeń o dokonaniu cesji wierzytelności zgodnie
z przedmiotową umową.
§3

1.

Cedent nie może odstąpić od niniejszej umowy przed uregulowaniem zobowiązań
wynikających z umowy ……………………………… wobec Cesjonariusza.

2.

W przypadku całkowitej spłaty przez Cedenta wierzytelności przysługującej Cesjonariuszowi
na mocy umowy kredytu o nr ………………………….. następuje zwrotne przelanie
wierzytelności wynikających z umowy ubezpieczenia o nr …………………….. na rzecz
Cedenta.
§4

Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§5
W zakresie nie uregulowanym umową stosuje się właściwe przepisy kodeksu cywilnego.
§6
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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