UMOWA CESJI
zawarta dnia [●] roku w [●]
(„Umowa”)
pomiędzy:
* /dla spółek prawa handlowego/
[●] z siedzibą [●] adres: [●], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy [●] [●] Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS [●] NIP: [●], REGON: [●], którą reprezentuje:
................................................

-

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

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

-

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

* /dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą/
[●] prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą [●], adres: [●], PESEL: [●],
NIP: [●], REGON: [●], legitymującym/ą się dowodem osobistym nr i seria [●]
zwaną dalej „Cedentem (Pożyczkobiorcą)”
oraz
Regionalnym Funduszem Gospodarczym S.A. z siedzibą w Częstochowie, adres:
al. Pokoju 44, 42 – 202 Częstochowa, REGON: 000025483, NIP: 5730206030,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000100887,
reprezentowaną przez: ..........................................
zwana dalej „Cesjonariuszem (Pożyczkodawcą)”
Cedent (Pożyczkobiorca) i Cesjonariusz (Pożyczkodawca) są w dalszej części
Umowy łącznie zwani „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.
Odpisy z KRS/CEIDG każdej ze Stron, stanowią odpowiednio Załącznik nr 1
i Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
Preambuła:
Zważywszy, że:
1.

w dniu [●] r., Cesjonariusz (Pożyczkodawca) i (Cedent) Pożyczkobiorca zawarli
umowę pożyczki, zgodnie z którą Cesjonariusz (Pożyczkodawca) udzieli
Cedentowi (Pożyczkobiorcy), na zasadach i warunkach określonych w umowie,
pożyczki w maksymalnej wysokości [●] PLN, która zostanie przeznaczona na
[●] (dalej: „Umowa Pożyczki”);

* - dane postanowienie jest opcjonalne albo zawarte są dwa lub trzy warianty do wyboru
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2.

jednym z warunków uruchomienia pożyczki na podstawie Umowy Pożyczki jest
dokonanie przez Cedenta (Pożyczkobiorcę) na rzecz Cesjonariusza
(Pożyczkodawcy) przelewu wszelkich istniejących i przyszłych praw
i wierzytelności Cedenta (Pożyczkobiorcy) wynikających z niżej umowy zawartej
przez Pożyczkobiorcę zdefiniowanej poniżej jako Umowa Cedowana.

Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści:
§1
Oświadczenia Stron
1.

Cedent (Pożyczkobiorca) oświadcza, że w dniu [●] zawarł umowę [●] dotyczącą
[●] (dalej zwana: „Umową Cedowaną”).

2.

* [w przypadku gdy nie jest wymagana zgoda na cesję]
Cedent (Pożyczkobiorca) oświadcza, że zgodnie z Umową Cedowaną nie jest
wymaga zgoda [●] na cesję praw i obowiązków wynikających z Umowy
Cedowanej.
lub
* [w przypadku gdy jest wymagana zgoda na cesję]
Pismo zawierające zgodę [●] na przeniesienie wszelkich praw i obowiązków
Cedenta (Pożyczkobiorcy) wynikających z Umowy Cedowanej na
Cesjonariusza (Pożyczkodawcę) stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
§2
Przedmiot Umowy

Strony postanowiły, iż ze skutkiem na dzień [●] r. Cedent (Pożyczkobiorca) przenosi
na Cesjonariusza (Pożyczkodawcę) wszelkie swoje prawa i obowiązki wynikające
z Umowy Cedowanej a Cesjonariusz (Pożyczkodawca) te prawa i obowiązki w
całości przyjmuje.
§3
Postanowienia końcowe
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.

2.

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

3.

Wszelkie koszty ustanowienia zastawu pokrywa Cedent (Pożyczkobiorca).

4.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

5.

Jeżeli w jakimkolwiek czasie dowolne postanowienie niniejszej Umowy okaże
się lub stanie się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie będzie
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to miało wpływu na ważność, zgodność z prawem lub wykonalność pozostałych
postanowień.
6.

Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów mogących wyniknąć z
umowy jest sąd właściwy dla siedziby Cesjonariusza (Pożyczkodawcy).

7.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

……………………………………
Cedent (Pożyczkobiorca)

………………………………………..
Cesjonariusz (Pożyczkodawca)

Załączniki:
- Odpis KRS Cesjonariusza,
- Odpis KRS/wydruk CEIDG Cedenta.
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