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

1,

wynikająca

z

umowy

nr

…………………………

,

zawartej

w

dniu

……………….

z

……………………………………………………………………………. zwanym dalej Cedentem.
2.

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

3.

Przystępujący do Długu oświadcza, iż jest Spadkobiercą Zobowiązanego.
§ 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 została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

…………………………………………………..….

……………………………………..……………….

za Wierzyciela na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

własnoręczny podpis Przystępującego, data i miejscowość

Zgodnie z art. 23.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez właściciela wierzytelności oraz przetwarzającego ULTIMO S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Braniborska 58 – 68, 53 – 680 Wrocław, w celu i zakresie koniecznym do wyegzekwowania wierzytelności wynikającej zawartej umowy.
Oświadczam, iż zostałem (am) poinformowany (a) o celu udostępnienia danych, prawie do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, prawie żądania
zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację, a także o prawie sprzeciwu wobec ich przetwarzania dla celów
marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.

……………………………………..……………….
własnoręczny podpis Przystępującego, data i miejscowość

