
UMOWA 
PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI  

 
 zawarta w dniu …………… 2022 r. w Lublinie pomiędzy: 

..................................................................................................................., ul. 

..........................................................................,  reprezentowaną przez:  

............................................, 

 zwaną dalej Cedentem 

a 

CRH ŻAGIEL AUTO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ulicy 

Roztocze 4, 20 – 722 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218758, NIP 712-289-27-82, 

kapitał zakładowy 1.702.000,00 zł, REGON: 432729583, reprezentowaną przez: 

Wiesława Mrozowskiego – Prezesa Zarządu,  

zwaną dalej Cesjonariuszem 

§ 1 
1. Cedent oświadcza, że przysługuje mu wierzytelność w stosunku do  

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

(pełna nazwa ubezpieczyciela)  
 

 - zwanego dalej „Ubezpieczycielem” - o zapłatę odszkodowania z tytułu szkody                              
nr ………………………………………………………z dnia …….................................... 
z polisy AC/OC nr …………………………………………………………………………… 
w pojeździe marki .………………………………………- zwana dalej Wierzytelnością.  

2. Cedent oświadcza, że przeniesienie Wierzytelności nie jest wyłączone lub ograniczone 
zastrzeżeniami umownymi ani przepisami prawa, że przysługuje mu pełne prawo do 
rozporządzania Wierzytelnością, że Wierzytelność nie jest sporna ani co do zasady, ani co do 
wysokości, nie jest i nie była przedmiotem innych cesji, a Ubezpieczyciel w chwili powzięcia 
wiadomości o przelewie nie ma w stosunku do Cedenta wymagalnych wierzytelności oraz że 
nie jest ona obciążona żadnymi prawami osób trzecich ani nie jest zajęta w postępowaniu 
zabezpieczającym lub egzekucyjnym. 

3. Jako dowód istnienia Wierzytelności Cesjonariusz przekazuje Cedentowi następujące 
dokumenty dowód rejestracyjne / karta pojazdu, upoważnienie na naprawę, Polisa 
AC/OC, oświadczenie z miejsca kolizji * 

§ 2 
1. Mocą niniejszej umowy, Cedent przelewa na Cesjonariusza Wierzytelność celem pokrycia koszów 

naprawy pojazdu, najmu pojazdu zastępczego, holowania, parkowania, badania technicznego,  
przygotowania pojazdu do oględzin oraz badań po kolizyjnych i sporządzenia wyceny. 

2. Cedent zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia Ubezpieczyciela                              
o dokonaniu przelewu Wierzytelności oraz o obowiązku spłaty wierzytelności na wskazany 
rachunek Cesjonariusza. 
 

§ 3 
1. W przypadku spłacenia całości lub części Wierzytelności na rzecz Cedenta, Cedent 

zobowiązuje się do niezwłocznego przelania otrzymanych należności na rzecz Cesjonariusza. 
2. Strony zgodnie oświadczają, że zawarcie niniejszej umowy nie stanowi dokonania zapłaty 

wynagrodzenia należnego Cesjonariuszowi za wykonane na rzecz Cedenta czynności,                       
o których mowa w § 2 ust. 1.  

3. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku stwierdzenia przez Cesjonariusza 
niezasadności roszczeń przeciwko Ubezpieczycielowi, Cesjonariusz nie będzie kierował 
powództwa przeciwko zakładowi ubezpieczeń, a Cedent pokryje całkowite koszty naprawy                   
i koszty usług dodatkowych, o których mowa w § 2 ust. 1 zgodnie z wystawionymi przez 
Cesjonariusza fakturami. 



4. W przypadku braku możliwości dochodzenia należnego odszkodowania na drodze sądowej 
przez Cesjonariusza z uwagi na treść łączącej Cedenta z finansującym lub bankiem Umowy 
leasingu lub kredytu bankowego, Cedent pokryje całkowite koszty naprawy i koszty usług 
dodatkowych, o których mowa w § 2 ust. 1 zgodnie z wystawionymi przez Cesjonariusza 
fakturami. 

5. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku, gdy Ubezpieczyciel odmówi wypłaty 
odszkodowania w całości lub w części (w szczególności z przyczyn leżących po stronie 
Cedenta, w tym z uwagi  na treść łączącej Cedenta z Ubezpieczycielem umowy 
ubezpieczenia), Cedent pokryje całkowite koszty naprawy i koszty usług dodatkowych,                        
o których mowa w § 2 ust. 1 zgodnie z wystawionymi przez Cesjonariusza fakturami. 

6. W wypadkach wskazanych w ust. 3,4 i 5, Cesjonariuszowi przysługuje uprawnienie do 
zwrotnego przelewu wierzytelności, do którego skuteczności wystarczające będzie złożenie 
przez Cesjonariusza stosowanego oświadczenia woli w formie pisemnej.  

7. W przypadku braku potwierdzenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w całości lub w części 
w prawomocnie zakończonym postępowaniu sądowym, jak również w razie zasądzenia w tym 
postępowaniu od Ubezpieczyciela odszkodowania w wysokości niepokrywającej w pełni 
kosztów naprawy pojazdu oraz usług dodatkowych, o których mowa w § 2 ust. 1, Cedent 
zobowiązuje się do natychmiastowego pokrycia całkowitych kosztów naprawy i kosztów usług 
dodatkowych zgodnie z wystawionymi przez Cesjonariusza fakturami oraz poniesionych przez 
Cesjonariusza kosztów procesu przeciwko Ubezpieczycielowi. 

8. Strony zgodnie oświadczają, iż odraczają termin wymagalności roszczeń o pokrycie 
całkowitych kosztów naprawy pojazdu i usług dodatkowych, o których mowa w § 2 ust. 1, do 
dnia następującego po dniu, w którym uprawomocniło się orzeczenie kończące postępowanie 
prowadzone przez Cesjonariusza przeciwko Ubezpieczycielowi (umowa o odroczenie terminu 
wymagalności roszczenia). 

9. Strony zgodnie oświadczają, że Cesjonariusz zastrzega sobie prawo do zmiany ceny 
wykonanych usług i dokonania korekty faktury VAT (korekty podstawy opodatkowania)                      
w sytuacji, w której jest to uzasadnione treścią ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia 
sądu, określających ostateczną wysokość przyznanego Cedentowi od Ubezpieczyciela 
odszkodowania. 

§ 4 
Wszelkie zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonywane za zgodą Stron w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

§ 5 
Umowę sporządzono w ................... jednobrzmiących egzemplarzach. 

 
 

 Cedent     Cesjonariusz 
 
 
 

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

*niepotrzebne skreślić 
 


