UMOWA CESJI PRAWA
Zawarta w

Katowicach

dniu: ................................... przez i pomiędzy: ..................................................

w

.................................................. zamieszkałym w: …................................... przy ulicy: …..........................................
.................................................. .
seria i numer dowodu osobistego: …...................................., PESEL: …............................................
zwaną/zwanego niżej Cedentem
a
2. Dariuszem Wróbel, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
FHU DAREX-TRANS Dariusz Wróbel z siedzibą w 41-250 Czeladź , ul. Skłodowskiej 7/25, wpisanym do
ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 9329/2008,
NIP 625-147-55-60, zwany dalej Cesjonariuszem
§1
Cedent oświadcza niniejszym, że na podstawie własności dysponuje prawem do korzystania z pojazdu
samochodowego marki: …........................................, numer rejestracyjny: …........................, numer nadwozia:
…......................................................
§2
Cedent oświadcza , iż w związku z brakiem możliwości korzystania z pojazdu określonego powyżej
w § 1 na skutek szkody nr………………………………… z dnia ........................ wynajął pojazd zastępczy marki:
…............................. na podstawie umowy najmu z dnia: …................................ zawartej na okres od:
…........................... do: …............................................................. stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy Cesji
Prawa.
§3
Cedent niniejszym przenosi na rzecz Cesjonariusza przysługujące cedentowi w stosunku do Zakładu
Ubezpieczeń: ….......................................................... (zwanego niżej Zakładem Ubezpieczeń) prawo do
dochodzenia roszczenia w zakresie zwrotów kosztów wynajmu przez Cedenta pojazdu zastępczego określonego
w § 2 z tytułu likwidacji szkody komunikacyjnej dotyczącej przedmiotu opisanego w § 1 powyżej, w oparciu
o umowę ubezpieczenia – polisę ubezpieczeniową seria ,numer: …............................................ z dnia:
…...........................ważną

do

dnia:

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

.przysługującą

(imię

i

nazwisko

ubezpieczonego):..............................................
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§4
Umowa obejmuje finansowe rozliczenie kosztów wynajmu za pośrednictwem konta bankowego nr : mBank 81
1140 2004 0000 3902 7419 9713.
§5
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu.
§6
Cedent oświadcza, że przekazał/a do Zakładu Ubezpieczeń wszystkie dokumenty wymagane do wypłaty
odszkodowania i zostały one przez Zakład Ubezpieczeń zaakceptowane.
§7
W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową Cesji Praw zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy Cesji Praw będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo
sąd siedziby Cesjonariusza.
§9
Niniejszą Umowę Cesji Praw sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej
ze stron.
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