Umowa przelewu wierzytelności
nr W/……..

Umowa przelewu wierzytelności zawarta w Warszawie w dniu ……………….. pomiędzy:
Panem …………., PESEL …………….., zwanym dalej Zbywającym
a
Panią ………..., PESEL ……………, zwaną dalej Nabywcą.
Mając na uwadze, że:
1. Wierzytelność Zbywającego wynika z umowy pożyczki nr …………… z dnia ……………,
zawartej za pośrednictwem serwisu internetowego Finansowo.pl, będącego własnością
spółki Finansowo Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Inżynierskiej 8, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000248789;
2. Zbywający przedmiotową umowę pożyczki zawarł z Panem …………, adres
zameldowania: …………, PESEL: ……………, zwanym dalej Dłużnikiem;
3. Umowa pożyczki, o której mowa wyżej, nie została wykonana w sposób należyty i
Zbywającemu w związku z tym przysługuje wymagalna wierzytelność w stosunku do
Dłużnika, Strony postanawiają następująco:
§1
Przedmiotem niniejszej Umowy jest przelew przez Zbywającego na rzecz Nabywcy
wierzytelności przysługującej Zbywającemu w stosunku do Dłużnika, w wysokości …………
PLN (słownie: ……………), wynikającej z umowy pożyczki nr …………… z dnia ……………,
zawartej pomiędzy Zbywającym a Dłużnikiem, której treść stanowi załącznik do niniejszej
Umowy, zwanej dalej Wierzytelnością.
§2
Wierzytelność jest wymagalna od dnia …………….
§3
1. Zbywający przenosi Wierzytelność na rzecz Nabywcy wraz ze wszystkimi związanymi z
nią prawami i oświadcza, iż Wierzytelność istnieje, przysługuje Zbywającemu oraz że nie
jest sporna ani co do zasady, ani co do wysokości, a jej przelew nie jest wyłączony przez
zastrzeżenia umowne ustalone między Zbywającym a Dłużnikiem, przez właściwość
Wierzytelności ani przepisy prawa. Zbywający oświadcza również, że Wierzytelność jest
wymagalna, że nie jest przedawniona, że nie toczy się w stosunku do niej żadne
postępowanie sądowe, egzekucyjne ani administracyjne oraz że Wierzytelność nie jest
przedmiotem innego przelewu i nie jest obciążona prawami osób trzecich.
2. Zbywający oświadcza, że nie posiada wobec Dłużnika żadnych zobowiązań nadających
się do potrącenia z Wierzytelnością.
3. Zbywający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Nabywcy za prawdziwość oświadczeń
wskazanych w ust.1 i 2 powyżej.

4. Na wartość Wierzytelności składają się: należność główna w wysokości …… PLN
(słownie: ……………), odsetki kapitałowe w wysokości …………… PLN (słownie: …………),
odsetki karne na dzień zawarcia Umowy w wysokości …………… PLN (słownie: …………).
5. Zbywający oświadcza, że nie istnieją żadne ograniczenia prawne dotyczące przeniesienia
Wierzytelności.
6. Zbywający zobowiązuje się przekazać Nabywcy, w ciągu maksymalnie 2 (słownie: dwóch)
dni po zawarciu Umowy, wszelkie dokumenty konieczne do skutecznego dochodzenia
Wierzytelności od Dłużnika, w szczególności dowody wszelkich operacji finansowych
dokonywanych z tytułu zawarcia umowy pożyczki, tj. przelanie należności Dłużnikowi.
7. Zbywający zobowiązuje się przesłać Nabywcy dokumenty, o których mowa w ust. 6
powyżej za pośrednictwem serwisu Finansowo.pl.
§4
1. Nabywca w zamian za przelaną Wierzytelność zapłaci Zbywającemu z tytułu zawarcia
niniejszej Umowy cenę w wysokości ……… PLN (słownie: ……………). Kwota ta zostanie
zapłacona na rachunek Zbywającego w banku ….. o numerze: ……w terminie 2 (słownie:
dwóch) dni od dnia zawarcia Umowy i wyczerpuje w całości roszczenia Zbywającego z tytułu
przelanej Wierzytelności.
2. W przypadku dokonania przez Dłużnika wpłaty z tytułu Wierzytelności na rachunek
Zbywającego, Zbywający będzie zobowiązany do przekazania wpłaconej kwoty w ciągu 3
(słownie: trzech) dni na rachunek Nabywcy w banku ….. o numerze: ……
§5
Zbywający zobowiązuje się do zawiadomienia Dłużnika o dokonaniu przeniesienia
Wierzytelności na rzecz Nabywcy za pośrednictwem wiadomości email w terminie 2
(słownie: dwóch) dni od daty zawarcia niniejszej Umowy. Zawiadomienie to będzie zawierać
imię i nazwisko Nabywcy oraz jego rachunek bankowy określonego § 4. w ust. 2, na który
Dłużnik będzie zobowiązany dokonać zapłaty.
§6
1. Niniejszy dokument stanowi elektronicznie wygenerowany przez Finansowo.pl zapis
uzgodnień odnośnie treści Umowy przelewu wierzytelności, na których treść zgodę wyraziły
Strony.
2. Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia niniejszej Umowy winny być dokonane w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku jakichkolwiek sporów powstałych na tle przedmiotowej Umowy, właściwym
do rozstrzygania będzie sąd właściwości ogólnej Zbywającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
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