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UMOWA CESJI PRAW Z POLISY UBEZPIECZENIOWEJ 

zawarta w:  w dniu:  

 
 
pomiędzy: 
 

Leżajskim Stowarzyszeniem Rozwoju, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego do 

Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji 

i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 13899, NIP 816-10-00-067, 

REGON 690262671 z siedzibą w Leżajsku, ul. Targowa 9, zwanym dalej Stowarzyszeniem, 

w imieniu którego działają: 

1.  

2.  

 
 
a  
 
Panem/Panią  , PESEL:  

NIP  

 
zamieszkałym/zamieszkałą w   

zwanym dalej „Cedentem” 
 
Strony uzgodniły, co następuje: 

§ 1 
W związku z udzieleniem firmie:……………………………., z siedzibą w …………………… 
NIP:………………, REGON: ……………… pożyczki w wysokości ………….  na warunkach 
i w terminach spłat określonych w umowie pożyczki nr: ……………….   z dnia……………..., 
w dniu: ……………. ustanowiono zabezpieczenie tej pożyczki w postaci zastawu 
rejestrowego/przewłaszczenia na……………… ………………………., rok produkcji: 
………….., numer VIN/seryjny/fabryczny: ………………………………….będącego 
własnością Cedenta. 

§ 2 
W celu zabezpieczenia wierzytelności Stowarzyszenia z tytułu udzielonej pożyczki określonej 
w § 1, Cedent przelewa na Stowarzyszenie swoje uprawnienia z tytułu ubezpieczenia 
majątku opisanego w § 1 stwierdzonego polisą ubezpieczeniowąnr……………………………. 
wydaną przez …………………………….zwaną dalej Zakładem Ubezpieczeń, w dniu 
…………………., ważną do …………………………, na łączną sumę ubezpieczenia 
…………………… (słownie: ………………………………..), jednak nie więcej niż do 
wysokości zobowiązania Cedenta na rzecz Stowarzyszenia wynikającego z wierzytelności 
określonej w §1 oraz prawa do odszkodowań wynikających z zawartych w przyszłości umów 
ubezpieczenia, stanowiących kontynuację powyższej umowy, potwierdzonych polisami 
ubezpieczeniowymi wystawionymi przez wymieniony Zakład Ubezpieczeń, z zastrzeżeniem 
warunku, że jeżeli pożyczka wraz z odsetkami, prowizją i innymi należnościami wobec 
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Stowarzyszenia zostanie spłacona w terminie określonym w umowie pożyczki, następuje 
zwrotne przelanie wyżej opisanej wierzytelności z tytułu prawa do odszkodowań z polisy 
i Cedent staje się z powrotem wyłącznie uprawnionym do tej wierzytelności. 

§ 3 
W przypadku powstania szkody na przedmiocie zabezpieczenia, Stowarzyszenie może 
wstrzymać się z wydaniem zgody na wypłatę środków z tytułu odszkodowania Cedentowi do 
czasu gdy Cedent wypełni postanowienia określone w umowie pożyczki. 

§ 4 

Stowarzyszenie przyjmuje przelew praw do odszkodowania wynikających z zawartej obecnie 
oraz zawartych przyszłych umów ubezpieczenia, o których mowa w § 2. 

§ 5 
Na podstawie niniejszej umowy cesji, Stowarzyszenie staje się w okresie jej obowiązywania 
jedynym uprawnionym do odbioru odszkodowań z tytułu polisy określonej w § 2 oraz 
przeznaczenia ich na zmniejszenie zadłużenia z tytułu pożyczki określonej w § 1. 

§ 6 
Niniejsza umowa nie zwalnia Cedenta z jakiegokolwiek obowiązku określonego w zawartej 
obecnie i zawartych w przyszłości umowach ubezpieczenia, w szczególności Cedent 
zobowiązuje się do opłacania składek z umowy ubezpieczenia oraz do jej przedłużania 
w okresie obowiązywania umowy pożyczki określonej w § 1, w terminach zapewniających 
ciągłość umowy ubezpieczenia. W przypadku, gdyby odnowienie umowy polegało na 
zawarciu umowy, obowiązuje tryb przewidziany w § 9 niniejszej umowy.  
Cedent zobowiązuje się do dopełnienia wszelkich wymogów stawianych przez Zakład 
Ubezpieczeń, warunkujących wypłatę odszkodowania oraz do każdorazowego, 
niezwłocznego zawiadomienia Stowarzyszenia o podstawie do wystąpienia o wypłatę 
odszkodowania.  

§ 7 
Cedent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zakład Ubezpieczeń o dokonanym 
niniejszą umową przelewie praw z tytułu umów ubezpieczenia i odnawiać to powiadomienie 
odpowiednim zapisem w kolejnych umowach ubezpieczenia lub odrębnym pismem z 
potwierdzeniem jego przyjęcia przez Ubezpieczyciela. 
Bez zgody Stowarzyszenia Cedent nie może odstąpić od niniejszej umowy przed 
uregulowaniem wszystkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia. 

§ 8 
Cedent zobowiązuje się do systematycznego opłacania składek z tytułu ubezpieczenia i do 
odnawiania polisy ubezpieczenia potwierdzonej polisą zawierająca adnotację o cesji praw na 
rzecz Stowarzyszenia, co najmniej 14 dni przed upływem terminu ważności polisy 
dotychczasowej, aż do czasu całkowitej spłaty pożyczki. 
Cedent zobowiązany jest dostarczyć dowód opłacenia kolejnej raty składki lub odnowionej 
polisy wraz z potwierdzeniem cesji na rzecz Stowarzyszenia nie później niż 7 dni przed 
upływem terminu ważności polisy lub terminu opłacenia kolejnej raty składki. 

§ 9 
W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy pożyczkowej o której mowa w § 1, 
wymienionego w § 2 Zakładu Ubezpieczeń, Cedent zobowiązany jest niezwłocznie 
powiadomić o tym fakcie Stowarzyszenie dostarczając jednocześnie polisę ubezpieczeniową 
wystawioną przez nowy Zakład Ubezpieczeń. Zmiana wymienionego w § 2 Zakładu 
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Ubezpieczeń skutkuje wygaśnięciem niniejszej umowy i powoduje obowiązek zawarcia przez 
strony nowej umowy cesji praw z polisy ubezpieczeniowej. 

§ 10 
Niniejsza umowa stanowi integralną część umowy pożyczki o której mowa w § 1. 

§ 11 
Wszelkie zmiany warunków umowy pod rygorem nieważności wymagają formy aneksu 
w postaci pisemnej. 

§ 12 
W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 13 
Ewentualne spory, powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, strony poddają 
pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Stowarzyszenia. 

§ 13 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 
otrzymuje Zakład Ubezpieczeń, a po 1 egzemplarzy każda ze stron.. 
 

 

 

 

 

 

 

………………………..  ……………………… 
Za Stowarzyszenie  Za Cedenta 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Przyjmuję do wiadomości i stosowania:     ……………………………………………………… 
   Stempel firmowy i podpis Zakładu Ubezpieczeń 


