Umowa przelewu wierzytelności
zawarta dnia ………………. w Zabrzu pomiędzy: …………………………………………….…………
adres ………… ....................................................................................................................................
nr dowodu………………... … wydany przez ......................................................................................
dnia …………………… marka samochodu …………………………………... nr rej …………………...
zwanym dalej „Cedentem”, odpowiedniego „MOTO-TEST Ryszard Genge” ul. Pułaskiego 3,
41 800 Zabrze reprezentowanym przez Ryszarda Genge zwanym dalej „Cesjonariuszem”
o następującej treści:
1.

Cedent, oświadcza, iż przysługuje mu wierzytelność wobec Ubezpieczyciela: …………………………...
z tytułu szkody nr …………………...………………………………………………. z dnia ……………………..

2.

Cedent oświadcza, że jest uprawniony do rozporządzenia wierzytelnością oraz że nie posiada ona wad
prawnych, nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia roszczeń osób trzecich, rozporządzenie nią nie jest
wyłączone ani ograniczone umownie lub przepisami powszechnie obowiązującymi.

3.

Cedent oświadcza, że przenosi na Cesjonariusza wierzytelność (odszkodowanie), o której mowa w pkt.
1 tytułem pokrycia kosztów naprawy pojazdu oraz najmu samochodu zastępczego*, holowania*,
postoju* (*jeśli takowe miało miejsce).

4.

Cedent powiadomi Ubezpieczyciela o przelewie wierzytelności oraz obowiązku przekazania świadczeń
na rachunek Cesjonariusza w PKO BP I/O Zabrze, nr r-ku: 14 1020 2401 0000 0102 0174 6551.

5.

W przypadku gdy Ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania w całości lub w części,
Cesjonariuszowi przysługuje uprawnienie do zwrotnego przelewu wierzytelności, do którego
skuteczności wystarczające będzie złożenie przez Cesjonariusza stosownego oświadczenia woli
w formie pisemnej.

6.

Z chwilą zwrotnego przelewu wierzytelności, Cedent zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia
z tytułu wykonanej naprawy oraz najmu samochodu zastępczego, holowania*, postoju* (*jeśli takowe
miało miejsce).

7.

Cedent upoważnia Cesjonariusza do reprezentowania go w firmie Ubezpieczeniowej z tytułu szkody
o którym mowa w pkt.1. Cedent upoważnia również Cesjonariusza do odbioru kalkulacji naprawy
pojazdu, oraz wglądu w akta dotyczące w/w szkody łącznie ze szkodą całkowitą.

8.

Cedent oświadcza iż jest / nie jest płatnikiem podatku VAT, iż samochód jest / nie jest środkiem trwałym,
iż odliczył / nie odliczył podatek VAT przy zakupie samochodu.

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

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

Cesjonariusz

MOTO TEST - KOMPLEKSOWA NAPRAWA SAMOCHODÓW RÓŻNYCH MAREK
ul. Pułaskiego 3, 41-800 Zabrze
Tel: 32 271 18 24 email: serwis@mototest.com.pl
Stróż/pomoc drogowa 24h/7 dni w tygodniu

Cedent

