
Umowa kupna - sprzedaży wierzytelności 

 

zawarta w dniu ……………. 2017r. w …………………… pomiędzy: 

 

1/. ……………………….. z siedzibą w ………………….., ul. ………………………., 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w ………….. 
pod numerem: ……………………..  (NIP ………………….., REGON ………………….), 
reprezentowana przez: 

…………………………. - …………………………. 

zwana dalej Cedentem (Wierzycielem),  

a 

 

2/. ………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowana przez: 

…………………………. - …………………………., 

zwana dalej Cesjonariuszem (Kupującym). 

 

§ 1. 

1/. Cedent oświadcza, iż: 

a). przysługuje mu względem Pana/Pani ………………………, zam.: w 
………………….. [dalej: Dłużnik] potwierdzona odpowiednim dokumentem/-ami (mandatem/-
ami) wierzytelność w łącznej kwocie ………………….. zł. (słownie: ………………………) z 
tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu komunikacji miejskiej lub kolejowej; 

b). wierzytelność opisana w pkt. a) nie była przedmiotem innego przelewu, nie jest 
obciążona prawem osoby trzeciej, ani zajęta przez organ egzekucyjny, jak również, że przelew nie 
jest wyłączony przepisami prawa lub zastrzeżeniem umownym z Dłużnikiem; 

c). Dłużnik nie ma wobec niego żadnych wymagalnych Wierzytelności i zobowiązań, które 
mogłyby być przedmiotem wzajemnych potrąceń; 

 

§ 2. 

1/. Mocą niniejszej umowy Cedent przenosi na Cesjonariusza, a Cesjonariusz nabywa od Cedenta 
wierzytelność opisaną w § 1 pkt. 1 lit. a) wraz ze wszystkimi związanymi z nią prawami, w tym w 
szczególności z należnymi odsetkami. 

2/. Tytułem wynagrodzenia za przelew wierzytelności Cesjonariusz zobowiązuje się do zapłaty na 
rzecz Cedenta kwoty ………… zł. (słownie: …………………………). 

3/. Zapłata kwoty określonej w pkt. 2 dokonywana będzie w trybie opisanym w Rozdziale 6.2. 
Regulaminu funkcjonowania platformy internetowe: „gapowicze.pl”.  

4/. W związku z zawarciem niniejszej umowy Cedent po dokonaniu przez Cesjonariusza zapłaty 
wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 2 przekaże Cesjonariuszowi dokument/y (mandat/y) 
potwierdzający istnienie wierzytelności z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu.     

 

 



§ 3. 

1/. Cedent zobowiązuje się do poinformowania Dłużnika o fakcie zawarcia niniejszej umowy. 
Obowiązek ten winien zostać wykonany w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 
Cesjonariusz wyraża zgodę na wskazanie w Zawiadomieniu kierowanym do Dłużnika jego danych 
osobowych, w tym jego numeru rachunku bankowego lub adresu. 

2/.  W przypadku dokonania spłaty przez Dłużnika wierzytelności będącej przedmiotem niniejszej 
umowy na rzecz Cedenta, Cedent zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 
dni, przelania otrzymanej kwoty na rachunek bankowy Cesjonariusza.    

 

§ 4. 

Obowiązek zapłaty wszelkich kosztów związanych z niniejszą umową obciąża Cesjonariusza.  

 

§ 5. 

W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 6. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla stron. 

 

 

 

 

 

                      Cedent                                Cesjonariusz 

 

 

 

 

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

 

 


