
Umowa cesji 

 

Zawarta w dniu ………………… r. w …………………… pomiędzy: 

………………………………… zamieszkałym w ………………………………….……….., legitymującym się dowodem 

osobistym nr …………………….., wydanym przez …………………………………………………………, ur. …………………, PESEL 

………………………….., NIP …………………….. zwaną w dalszej części umowy Dotychczasowym Ubezpieczającym, 

a 

………………………………… zamieszkałym w ………………………………….……….., legitymującym się dowodem 

osobistym nr …………………….., wydanym przez …………………………………………………………, ur. …………………, PESEL 

………………………….., NIP …………………….. zwaną w dalszej części umowy Nowym Ubezpieczającym, zwana 

dalej „Umową” 

 

1. Dotychczasowy Ubezpieczający oświadcza, że zawarł w dniu ………………….. w ………………………………………… 

zwanym dalej Towarzystwem Ubezpieczeniowym umowę ubezpieczenia nr …………………..…… zwaną 

dalej Polisą, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.  

2. Dotychczasowy Ubezpieczający oświadcza, że ma pełne prawa do Polisy, Polisa nie jest przedmiotem 

roszczeń osób trzecich, ograniczeń w rozporządzaniu, ani Polisa nie jest zagrożona rozwiązaniem  

w ciągu 7 dni np. z tytułu braku opłacania należnych składek. 

3. Dotychczasowy Ubezpieczający oświadcza, że zrzeka się wszelkich praw wynikających z Polisy,  

w szczególności oświadcza, że nie będzie zgłaszał do Towarzystwa Ubezpieczeniowego żadnych 

roszczeń związanych z wypłatą wartości odstąpienia. 

4. Nowy Ubezpieczający oświadcza, że znana mu jest treść Polisy oraz obowiązujących dla niej Ogólnych 

Warunków Ubezpieczenia i akceptuje je. 

5. Mocą niniejszej Umowy Nowy Ubezpieczający wstępuje w miejsce Dotychczasowego Ubezpieczającego 

w zakresie uregulowanym Polisą i staje się stroną umowy ją obejmującej. 

6. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z Polisy przechodzą na Nowego Ubezpieczającego,  

w szczególności Nowy Ubezpieczający zobowiązuje się do zapłaty składki w wysokości ustalonej między 

Dotychczasowym Ubezpieczającym, a Towarzystwem Ubezpieczeniowym. 

7. Dotychczasowy Ubezpieczający oświadcza, że jest w Polisie także Ubezpieczonym  

i wyznacza niniejszym Nowego Ubezpieczającego jako Uposażonego.  

8. W przypadku, gdy Dotychczasowy Ubezpieczający dokona zmiany Uposażonego w Polisie, zobowiązuje 

się on uzyskać od Uposażonego pisemne zobowiązanie do przekazania Nowemu Ubezpieczającemu,  

bez protestu w ciągu 14 dni, całości osiągniętych z Polisy korzyści, oraz przekazać Nowemu 

Ubezpieczającemu kopię tego zobowiązania. 

9. W przypadku dokonania zmiany Uposażonego opisanej w punkcie poprzednim, bez przekazania w ciągu 

14 dni Nowemu Ubezpieczającemu opisanego zobowiązania Uposażonego, Dotychczasowy 

Ubezpieczający przekaże na rzecz Nowego Ubezpieczającego, równowartość Polisy na dzień zmiany 

Uposażonego, bez protestu, w ciągu 14 dni od tej zmiany. 

10. W przypadku, gdyby Dotychczasowy Ubezpieczający otrzymał od Towarzystwa Ubezpieczeniowego 

pełny lub częściowy zwrot lub wypłatę z Polisy, zobowiązuje się przekazać ją w ciągu 14 dni Nowemu 

Ubezpieczającemu. 

11. Za powyższe Dotychczasowy Ubezpieczający otrzymuje odstępne w wysokości ………………. (słownie 

………………………………………………………………………..), które zostaje zapłacone gotówką/przelewem na konto 

……………………………………………………………………………………………………………… w terminie ………………………….. 

od zawarcia tej Umowy. Brak zapłaty oznacza nieważność Umowy. 

12. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

13. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron 

oraz Towarzystwa Ubezpieczeniowego. 

 

Załączniki: 

1. Oryginał Polisy 

2. Formularz zmiany danych wg wzorca Towarzystwa Ubezpieczeniowego 

 

Dotychczasowy Ubezpieczający       Nowy Ubezpieczający 

 

 

……………………………………………….      ………………………………………………. 


