UMOWA PRZYSTĄPIENIA DO DŁUGU
Zawarta w dniu …………………….. pomiędzy Panią/Panem
…………………………………………………………….
(dzień, miesiąc, rok)

(imię, nazwisko i PESEL Przystępującego do Długu)

…………………………………………. zamieszkałą/ym
w(e)……………………….......................................................
(adres zamieszkania Przystępującego do Długu)

………………………………………………………………………………….….., tel.
………………………………………. zwanym dalej Przystępującym do Długu
a,
………………………………………………………………. zwanym dalej Wierzycielem reprezentowanym przez
firmę
ULTIMO S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w imieniu której, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, działa
jej przedstawiciel w osobie ……………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko, stanowisko przedstawiciela)

§ 1 Przedmiot
1.

Wierzyciel oświadcza, że przysługuje mu wobec …………………………………………………………..….,
numer PESEL …………………………., zwanego dalej Zobowiązanym, wymagalna wierzytelność w
wysokości określonej w
§2 pkt
w

1,

wynikająca

dniu

………………. z …………………………………………………………………………….

z

umowy nr

………………………… ,

zawartej

zwanym dalej Cedentem.
2.

Przystępujący do Długu oświadcza, że przystępuje do długu zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszej
Umowie i zobowiązuje się solidarnie z Zobowiązanym do zapłaty przysługującej Wierzycielowi
Wierzytelności określonej w ust. 1 powyżej.

3.

Przystępujący do Długu oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy Zobowiązany został
poinformowany o woli zawarcia niniejszej Umowy przez Przystępującego do Długu i Zobowiązany nie
wnosi wobec tego faktu żadnych zastrzeżeń.

4.

Przystępujący do Długu oświadcza, iż jest członkiem rodziny Zobowiązanego (stopień pokrewieństwa –
…………………………………………………………………………………………………………………………
….).

§ 2 Zadłużenie
1.

Kwota zadłużenia na dzień sporządzenia niniejszej Umowy wynosi: ……………………....…………….
(słownie:
……………………………………………………………………………………………………...…………..), na
którą składa się:
a) Kapitał w wysokości:
b) Odsetki w wysokości:
c) Pozostałe opłaty w wysokości:

2.

Od kwoty kapitału wyszczególnionego w § 2 pkt 1a naliczane są odsetki ustawowe/umowne, których stopa
procentowa, na dzień zawarcia niniejszej Umowy, wynosi ……. w skali roku.

§ 3 Sposób spłaty

1. Przystępujący do Długu zobowiązuje się do spłaty wierzytelności, o których mowa w § 2 w sposób
określony poprzez odrębne porozumienie zawarte z Wierzycielem, które zobowiązuje się zawrzeć w
terminie 14 dni od zawarcia niniejszej Umowy.
§ 4 Dokonywanie spłaty

1. Spłaty należy dokonywać w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego na poniższy
rachunek: Nazwa odbiorcy:
Rachunek odbiorcy:
Tytułem wpłaty:
§ 5 Postanowienia końcowe
1.

Przystępujący do Długu zobowiązuje się do dochowania należytej staranności w wykonaniu wszystkich
postanowień wynikających z niniejszej umowy.

2.

Przystępujący do Długu oświadcza, że względem Wierzyciela nie przysługują mu żadne wierzytelności
pieniężne z jakiegokolwiek tytułu.

3.

Niniejsza umowa nie skutkuje zwolnieniem Zobowiązanego, do momentu spłaty całego określonego w §
2 pkt 1 zadłużenia.

4.

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

…………………………………………………..….

……………………………………..……………….

za Wierzyciela na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

własnoręczny podpis Przystępującego, data i miejscowość

Informujemy, że Pani/a dane osobowe podlegają ochronie prawnej i są przetwarzane przez ULTIMO S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Szczytnicka 11, w
imieniu Administratora Danych tj. w celu i zakresie koniecznym do wyegzekwowania od Pani/a wierzytelności pieniężnych nabytych przez ww.
Administratora/ów. Z informacjami na temat wszelkich praw przysługujących Panu/i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych
osobowych można zapoznać się na stronie www.ultimo.pl/obowiazek-informacyjny. Przysługuje Panu/i również prawo do złożenia skargi do organu nadzoru,
jeżeli Pana/i zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy. Może Pan/i skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych firmy ULTIMO za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: inspektor.danych@ultimo.pl
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