Umowa cesji wierzytelności
zawarta w dniu .................... pomiędzy:
...................., zam. ...................., legitymującym się dowodem osobistym seria i
numer ...................., PESEL ………………, zwanym dalej Cedentem,
a
WhitePress sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Legionów 26/28, 43-300
Bielsko-Biała, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000651339,
NIP: 937-266-77-97, REGON: 243400145 kapitał zakładowy: 50 000 PLN,
zwana dalej Cesjonariuszem,
łącznie zwanymi dalej Stronami.
§1
1. Z zastrzeżeniem warunku określonego w ust. 2 poniżej, Cedent przelewa na
rzecz Cesjonariusza wierzytelność przysługującą mu wobec Cesjonariusza z
tytułu umowy bądź umów o dzieło zawartej(-tych) z Cesjonariuszem w ramach
świadczenia
przez
Cedenta
usług
poprzez
Serwis
(w znaczeniu nadanym temu pojęciu w Regulaminie GoodContent, dostępnym
na platformie goodcontent.pl), zwaną dalej "Wierzytelnością".
2. Przelew następuje z momentem upływu terminu 30 dni kalendarzowych od
daty
otrzymania
od Cesjonariusza wezwania do złożenia dyspozycji dotyczącej zapłaty
wierzytelności
na wskazany w przez Cedenta w ramach jego konta w Serwisie adres e-mail.
3. Wezwanie do złożenia dyspozycji zapłaty, o której mowa w ust. 2 powyżej,
możliwe
jest
w przypadkach wskazanych w Regulaminie GoodContent.
§2
Strony oświadczają, że Wierzytelność:
i.
nie jest sporna ani co do zasady, ani co do wysokości, a jej przelew nie jest
wyłączony przepisami prawa lub zastrzeżeniem umownym,
ii.
nie była przedmiotem innego przelewu, nie jest obciążona prawem osoby
trzeciej ani zajęta przez organ egzekucyjny.
§3
1. Przelew Wierzytelności ma charakter nieodpłatny, na co Cedent wyraża zgodę.
2. Wraz z przenoszoną wierzytelnością przechodzą na Cesjonariusza wszelkie
związane
z
nią
prawa,
w tym także jakiekolwiek roszczenia dodatkowe, w tym o zapłatę odsetek z
tytułu opóźnienia.
§4
1. Z chwilą przelewu Wierzytelności po stronie Cesjonariusza następuje konfuzja
długu oraz wierzytelności.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd
właściwy dla Cesjonariusza.

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