UMOWA
PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI PIENIĘŻNEJ[1]
zawarta dnia ……………. w ……………… pomiędzy:
Rafałem Iksińskim, PESEL: XXXXX, zam. przy ul. Mikołaja 8 w Katowicach,
legitymującym się dowodem osobistym nr XXXXX, zwanym dalej Cedentem
oraz
WINDYKATOR S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Krakowskiej 8, zarejestrowaną
w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-..........................., XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000XXXX,
legitymującą się NIP: 0123456789, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000 zł w
całości opłaconym, zwaną dalej Cesjonariuszem, reprezentowaną przez dwóch
członków zarządu: Pana Marka Nowaka i Panią Julię Cieślik,
o treści:
§1
Cedent oświadcza, że [2]przysługuje mu wierzytelność pieniężna względem Jacka
Borkowskiego, PESEL: XXXX, zamieszkałego przy ul. Powstańców Śląskich 4 w
Chorzowie – zwanego dalej Dłużnikiem, na kwotę 17.000 zł (słownie: siedemnaście
tysięcy złotych) z tytułu umowy pożyczki, zawartej dnia 10 maja 2015 roku w formie
aktu notarialnego przed notariuszem Markiem Stopą, w Kancelarii Notarialnej w
Katowicach – rep. A nr XX/2015.
§2
Jako dowód istniejącej wierzytelności Cedent przedkłada Cesjonariuszowi odpis
wyżej wymienionego aktu notarialnego, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.
Cesjonariusz oświadcza, że zapoznał się z treścią załącznika.[3]
§3
1. [4]Cedent sprzedaje Cesjonariuszowi wierzytelność z tytułu pożyczki, o której
mowa w § 1 niniejszej umowy, za kwotę 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), której
otrzymanie Cedent kwituje.
2. Przeniesienie wierzytelności na Cesjonariusza następuje z chwilą podpisania
niniejszej umowy – z tą chwilą przechodzą też na Cesjonariusza wszelkie związane z
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wierzytelnością prawa i roszczenia, w tym prawo do pobierania odsetek z tytułu
opóźnienia.
3. Cedent zawiadomi dłużnika o przelewie wierzytelności i złoży Cesjonariuszowi
potwierdzenie otrzymania tego zawiadomienia przez dłużnika.[5.1]

§4
[5.2]Jeżeli Dłużnik, przed otrzymaniem zawiadomienia od Cedenta o sprzedaży
wierzytelności spełni to świadczenie do rąk Cedenta, ten zobowiązuje się przekazać
otrzymaną kwotę Cesjonariuszowi. W przypadku opóźnienia w przekazaniu kwoty
Cesjonariusz może domagać się odsetek w wysokości 8%.
§5
[6]Cedent oświadcza, że sprzedawana wierzytelność nie jest sporna, nie prowadzono
wobec niej postępowania sądowego lub egzekucyjnego, ani też nie była przedmiotem
jakiejkolwiek innej umowy. W przeciwnym wypadku Cedent odpowiada za szkodę,
jaką poniósł Cesjonariusz. Ponadto Zbywca zobowiązuje się przystąpić do procesu
cywilnego, jaki będzie się toczył z udziałem Cesjonariusza, a który będzie dotyczył
zbywanej wierzytelności.
§6
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Wszelkie spory wynikłe z tej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy ze względu
na siedzibę Cesjonariusza.[7]
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Storn.

[8]
_________________
podpis Cedenta

_____________________

____________________

podpisy Cesjonariusza

Niniejsza publikacja stanowi wyłączną własność właściciela serwisu Jakprawnie.pl spółki Grupa Konsensus sp. z o.o.
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000506348 oraz podlega ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz.631 z późn. zm.).

[1] Umowa przelewu wierzytelności jest inaczej nazywana umową cesji. Właśnie z tego powodu
stronami umowy są cedent (zbywca wierzytelności) i cesjonariusz (nabywca wierzytelności). Samą
umowę cesji reguluje art. 509 KC i następne. Do jej podstawowych wymagań należy to, że jeżeli umowa
przenosząca wierzytelność jest stwierdzona pismem, to umowa cesji również powinna spełniać ten
warunek.
[2] W umowie przelewu wierzytelności trzeba wskazać jako przedmiot umowy wierzytelność oraz
podstawę prawną, z której ta wierzytelność wynika – może to być dokument prywatny, urzędowy,
orzeczenie sądowe czy umowa.
[3] Włączenie do umowy w formie załącznika podstawy wierzytelności – jak w tym przypadku, odpisu
aktu notarialnego – wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z jego treścią, pozwala zabezpieczyć się
przed zarzutami, że strona nie wiedziała o treści podstawy prawnej lub nie poinformowała o tym
drugiej strony. Jest to o tyle istotne, że niweluje tutaj rękojmię za wady prawne i ogranicza możliwość
występowania z roszczeniami do drugiej strony umowy.
[4] Trzeba wskazać czynność prawną, na podstawie której dochodzi do przelewu wierzytelności.
Najczęściej jest to – jak w tym wypadku – sprzedaż, zamiana lub darowizna.
[5.1]-[5.2] Dopóki zbywca nie zawiadomił dłużnika o przelewie, spełnienie świadczenia do rąk
poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy chyba, że w chwili spełnienia świadczenia
dłużnik wiedział o przelewie – art. 512 KC. Jeżeli zatem, na skutek zaniechań zbywcy dłużnik nie
zostanie poinformowany, to spełnienie świadczenia do rąk zbywcy powoduje skuteczne spełnienie
zobowiązania. Zatem, nabywca wierzytelność nie będzie mógł domagać się od dłużnika odsetek.
Kwestie ewentualnych roszczeń będzie musiał wyjaśniać ze zbywcą.
[6] Taki zapis również pozwala wykluczyć wady prawne oraz to, że przeciwko nabywcy nikt inny nie
wytoczy powództwa z tytułu tej samej wierzytelności. Zapis o przystąpieniu zbywcy do postępowania
cywilnego (procesu) powoduje jasną i klarowną sytuację, że zbywca będzie pociągnięty do
odpowiedzialności za fałszywe oświadczenia co do przysługujących mu praw do wierzytelności,
wliczając w to koszty postępowania przed sądem i wszelkich innych instytucjach państwowych.
[7] Strony mogą się umówić, który sąd będzie właściwy do rozpatrywania sporu, jaki ewentualnie
powstanie. Dotyczy to tylko właściwości miejscowej i tylko wtedy, kiedy sprawa nie jest objęta
właściwością wyłączną – art. 46 KPC. W przypadku cesji zapis taki jest jak najbardziej dopuszczalny.
[8] Przy podpisach szczególną uwagę należy zwrócić na reprezentację osób prawnych. By umowa była
właściwie zawarta, muszą podpisać ją osoby uprawnione do reprezentacji. Jeżeli (tak jak w przykładzie)
spółkę reprezentują, zgodnie z zasadami jej reprezentacji, dwaj członkowie zarządu, to pod umową, po
stronie spółki, muszą znaleźć się dwa podpisy.
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