
UMOWA PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI

zawarta w dniu …………………………… w Jaworznie pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno
NIP: 632-000–02-17, Regon: 273065841
reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu - Zbigniewa Nosala
Wiceprezesa Zarządu - Zenona Torbę

zwanym dalej „Cedentem”,

a

………………………………………………………………………
ul. ……………………………, …………………………………
NIP: ……………………, Regon: ……………………………

reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Cesjonariuszem”.

§ 1

1.  Przedmiotem  umowy  jest  przelew  wierzytelności  przysługujących  Cedentowi  od pasażerów
komunikacji  miejskiej,  na  których  nałożona  została  opłata  dodatkowa  za przejazd  środkami
komunikacji  miejskiej w Jaworznie od ……………… do …………… roku, zwanych w dalszej części
umowy  „pakietem  wierzytelności”,  w  ilości  ……………………………………………………………………
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………) sztuk,
na łączną kwotę ………………………………… (słownie: ……………………………………………………) złotych.

W skład cedowanej wierzytelności wchodzą: należność główna oraz należność za przewóz.

2.  Cedent  oświadcza,  iż  wierzytelności  stanowiące  przedmiot  niniejszej  umowy  nie  były
przedmiotem postępowania sądowego.

3.  Wykaz  wierzytelności  w formie  pliku  umieszczonego na nośniku  stanowi  załącznik  nr  1  do
niniejszej umowy.

4.  Cesjonariusz  oświadcza,  że  jest  przedsiębiorcą,  który  prowadzi  działalność  gospodarczą  w
zakresie obrotu i windykacji wierzytelności.

5.  Cedent  oświadcza,  że  nie  prowadzi  działalności  gospodarczej  w  zakresie  obrotu
wierzytelnościami.



§ 2

1.  Cedent  zbywa,  a  Cesjonariusz  nabywa pakiet  wierzytelności,  o  którym mowa w § 1 ust.  1
niniejszej  umowy,  należnych  od  osób  fizycznych,  zwanych  w  treści  umowy  Dłużnikami,  do
wysokości zadłużenia wynikającego z niezapłaconych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego
biletu (dalej: należność główna, należność za przewóz).

2. Z chwilą podpisania umowy Wierzytelności przechodzą na Cesjonariusza.

§ 3

1. Cedent oświadcza, że:
a) posiada pełne prawa do wierzytelności, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy,
b) wierzytelności przenoszone nie zostały wcześniej zapłacone przez dłużników,
c) wierzytelności nie były przedmiotem przelewu na rzecz innych podmiotów,
d)  wierzytelności  nie  są  obciążone  żadnymi  prawami  osób  trzecich,  ani  zajęte  przez  organ
egzekucyjny w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym i nie posiadają zabezpieczenia,
e) nie ponosi odpowiedzialności za wypłacalność Dłużników.

2. Wierzytelności przenoszone są w stanie takim, w jakim się znajdują i Cesjonariusz oświadcza, że
jest mu znany stan prawny nabywanych wierzytelności oraz dokumentacja pakietu wierzytelności
oraz że nie wnosi wobec tego żadnych zastrzeżeń oraz sprzeciwów.

§ 4

1.  Cesjonariusz  za  wskazane  powyżej  wierzytelności  zapłaci  Cedentowi  wynagrodzenie
w wysokości …………………… zł, tj. (słownie: ………………………………………………………………) złotych.
2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 7 dni od daty podpisania umowy na rachunek bankowy
nr ………………………………………………………………………………………………………………………… .

§ 5

1. Po podpisaniu umowy Cedent przekaże Cesjonariuszowi zestawienie dłużników na nośniku oraz
druki  opłat  dodatkowych,  z  tym  zastrzeżeniem,  iż  na  każde  żądanie  Cedenta  Cesjonariusz
udostępni mu kopię przekazanej dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej.

2. Przekazanie dokumentów, o których mowa w pkt. 1, nastąpi w siedzibie Cedenta na podstawie
protokołu zdawczo – odbiorczego.

3.  Cedentowi  w  każdej  chwili  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  umowy  w  zakresie
wierzytelności poszczególnych dłużników poprzez wycofanie z pakietu wierzytelność konkretnego
Dłużnika z tym zastrzeżeniem, że odstąpienie od umowy w zakresie danego Dłużnika powoduje, iż
suma  zbywanych  wierzytelności  ulega  zmniejszeniu  o  wartość  wierzytelności  wobec  danego
Dłużnika w stosunku, do którego Cedent odstępuje od umowy. Cedent zastrzega, iż podana liczba
może  ulec  zmniejszeniu  wskutek  regulowania  należności  przez  dłużników  lub  pozytywnego
rozpatrzenia złożonych przez dłużników reklamacji.

4.  W  celu  realizacji  uprawnienia,  o  którym  mowa  w  pkt.  3  Cedent  zawiadomi  pisemnie
Cesjonariusza.  Zawiadomienie  winno  zawierać  dane  Dłużnika  i  numer  opłaty  dodatkowej,  w
zakresie której Cedent odstępuje od umowy.



§  6

1. Obowiązek zawiadomienia na piśmie Dłużników o dokonanej przez Cedenta cesji spoczywa na
Cesjonariuszu.  Cesjonariusz dokona tego na własny koszt – w terminie nie później niż 30 dni od
daty zawarcia umowy i przekazania danych Dłużników. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 2
do umowy.
2. Wysyłka zawiadomienia zostanie dokonana na adres wskazany w dokumentach przekazanych
przez Cedenta.

§ 7

Kwestia  ochrony  danych osobowych  zgodnie  z  Ogólnym Rozporządzeniem o  Ochronie  Danych
Osobowych i nową Ustawą o ochronie danych osobowych zostanie uregulowana odrębną umową.

§ 8

Cesjonariusz zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji Dłużników, realizowania uzasadnionych
roszczeń Dłużników wynikających  z  prowadzonych czynności  windykacyjnych oraz  opartych  na
ustawie o ochronie danych osobowych.

§ 9

W przypadku dokonania przez Dłużników, po zawarciu niniejszej umowy, wpłat na rachunek lub do
kasy Cedenta  całości  lub  części  wierzytelności  będącej  przedmiotem niniejszej  umowy,  Cedent
zobowiązany jest do przekazania na rzecz Cesjonariusza otrzymanych należności w ciągu 14 dni od
daty otrzymania wpłaty. Przekazanie tych należności nastąpi na rachunek bankowy Cesjonariusza:

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

§ 10

1.  Zmiany  niniejszej  Umowy  wymagają  dla  swej  ważności  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.
2. Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy, w tym w szczególności podatek od
czynności cywilnoprawnych ponosi Cesjonariusz.

3. Wszelka odpowiedzialność Cedenta z tytułu rękojmi w odniesieniu do zbywalnych wierzytelności
jest niniejszym wyłączona.

 § 11

Spory  mogące  wyniknąć  w toku wykonywania  umowy strony  poddadzą  rozstrzygnięciu  sądom
właściwym ze względu na siedzibę Cedenta.

§ 12

W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 13



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

Cesjonariusz Cedent


