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UMOWA CESJI PRAW Z POLISY UBEZPIECZENIOWEJ NA ŻYCIE 

 
 

zawarta w dniu ………………….. pomiędzy Bankiem BPH SA z siedzibą w Gdańsku, 80-280 Gdańsk, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, zarejestrowaną w 

Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku - VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku pod numerem KRS 0000010260, 

REGON: 350535626, NIP: 675-000-03-84. Kapitał zakładowy i wpłacony 214.421.460 zł, jako Cesjonariuszem, zwanym dalej Bankiem, 

reprezentowanym przez: 

 

1. ..................................................................................................................................  

a 

Imię i nazwisko: ……………………………….., numer PESEL: ……………………………… 

 

jako  Cedentem, zwanym dalej Kredytobiorcą.  

§ 1. 

Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu w wysokości …………………………….. (słownie złotych: ……………………………………………..) , na warunkach 

i w terminach określonych w Umowie Kredytu Nr  …………………………………………. z dnia …………………………….. r. 

§ 2. 

W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu Umowy Kredytu określonego w §1, Kredytobiorca przelewa, z zastrzeżeniem § 8 i § 10,  na Bank 

wszelkie swoje wierzytelności wobec ……………………………….. zwanego dalej Ubezpieczycielem, przysługujące Kredytobiorcy na podstawie umowy 

ubezpieczenia na życie, potwierdzonej polisą ubezpieczeniową nr ……………………………  z dnia ………………………….. r., w szczególności do Wypłaty 

Całkowitej oraz Wypłat Częściowych, świadczeń z tytułu śmierci Ubezpieczonego, otrzymania świadczenia z tytułu dożycia do wieku wskazanego w 

umowie ubezpieczenia. 

§ 3. 

Kredytobiorca oświadcza, że możliwość przelania (cesji) wierzytelności, o których mowa w § 2, na rzecz osób trzecich – nie została umownie wyłączona 

lub też ograniczona, oraz że wierzytelności te nie były przedmiotem innej cesji lub zastawu. 

§ 4. 

1. Niniejsza umowa cesji wierzytelności nie narusza uprawnień Banku wynikających z ewentualnego ustanowienia go przez Kredytobiorcę 

uposażonym z tytułu umowy ubezpieczenia na życie, o której mowa w § 2. 

2. W przypadku ustanowienia Banku jako uposażonego Kredytobiorca oświadcza, że w trakcie trwania niniejszej Umowy nie wskaże innych osób 

jako uprawnionych (uposażonych) z tytułu umowy ubezpieczenia wskazanej w § 2 oraz nie zmieni, ani nie odwoła dyspozycji ustanawiającej Bank 

uposażonym z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia na życie. 

§ 5. 

1. Kredytobiorca upoważnia Bank do uzyskiwania od Ubezpieczyciela w każdym czasie informacji dotyczących aktualnej wartości rachunku 

Kredytobiorcy. 

2. Kredytobiorca wyraża zgodę na przekazanie Bankowi przez Ubezpieczyciela informacji dotyczących osób wskazanych przez Kredytobiorcę jako 

uposażonych oraz wszelkich zmian w tym zakresie. 

§ 6. 

Kredytobiorca zobowiązuje się do terminowego opłacania składek z tytułu umowy ubezpieczenia na życie, o której mowa w § 2 oraz do jej 

kontynuowania, na warunkach nie gorszych (nie zmniejszających sumy ubezpieczenia ani jego zakresu) niż dotychczasowe, do czasu spłaty zobowiązań 

wynikających z Umowy Kredytu/Pożyczki, określonej w §1. 
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§ 7. 

Kredytobiorca zobowiązuje się do zawiadomienia Ubezpieczyciela o niniejszej umowie, a także do przekazania Bankowi, w ciągu 14 dni od zawarcia 

niniejszej umowy, potwierdzenia przez Ubezpieczyciela przyjęcia tego zawiadomienia do wiadomości na egzemplarzu niniejszej umowy cesji lub na 

druku Ubezpieczyciela. 

§ 8. 

Na podstawie niniejszej umowy Bank staje się, w okresie jej obowiązywania, jedynym uprawnionym do odbioru świadczeń należnych Kredytobiorcy z 

tytułu polisy określonej w §2 do wysokości przysługującej Bankowi wierzytelności wynikającej z Umowy Kredytu/Pożyczki oraz przeznaczenia wyżej 

wymienionych świadczeń na zmniejszenie zadłużenia z tytułu kredytu/pożyczki określonej w § 1. 

§ 9. 

W przypadku niespłacenia całości lub części wierzytelności Banku wynikającej z tytułu udzielonego Kredytobiorcy kredytu/pożyczki w terminie 

określonym w Umowie Kredytu/Pożyczki, o której mowa w § 1, Bank będzie miał prawo do zaspokojenia swoich wierzytelności z polisy wymienionej 

§ 2 do wysokości wierzytelności wynikającej z Umowy Kredytu/Pożyczki, pozostałych do spłaty na rzecz Banku po pobraniu opłat należnych 

Ubezpieczycielowi zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia. 

§ 10. 

Z chwilą całkowitej spłaty wszelkich zobowiązań Kredytobiorcy z tytułu Umowy Kredytu/Pożyczki wymienionej w § 1, wierzytelność wskazana w § 2, 

w zakresie nie wykorzystanym przez Bank zgodnie z § 9, przechodzi na Kredytobiorcę. 

 

§ 11. 

1. W przypadku zaprzestania opłacania składek ubezpieczeniowych przez Kredytobiorcę, zastosowanie mają odpowiednie zapisy Umowy 

Kredytu/Pożyczki, o której mowa w § 1. 

2. Za zaprzestanie opłacania składek ubezpieczeniowych przez Kredytobiorcę, rozumie się zaległość powyżej 60 dni w zapłacie składek w całości lub 

w części, przypadających za następujące po sobie okresy płatności. 

3. Kredytobiorca upoważnia Ubezpieczyciela do udzielania na żądanie Banku wszelkich informacji związanych z Umową Ubezpieczenia i niezbędnych 

w celu realizacji uprawnień Banku wynikających z niniejszej umowy cesji. 

4. Kredytobiorca upoważnia Bank do ujawnienia Ubezpieczycielowi informacji stanowiącej tajemnicę bankową w zakresie koniecznym do udzielenia 

przez Ubezpieczyciela informacji, o których mowa w ust. 3. 

 

§ 12. 

Bank zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Ubezpieczyciela o powrotnym przejściu wierzytelności na Kredytobiorcę. 

 

§ 13. 

Bank przyjmuje przelew praw do świadczeń wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia na życie potwierdzonej polisą wskazaną w § 2 niniejszej 

umowy. 

§ 14. 

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 15. 

W zakresie nie uregulowanym Umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 
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§ 16. 

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

 

......................................................................      .................................................................. 

           Kredytobiorca       pieczęć i podpis osoby reprezentującej Bank 

 (Data i podpis.) 

Potwierdzam przyjęcie do wiadomości powyższej umowy o przelewie wierzytelności. 

 

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

Data, stempel firmowy i podpis osoby 

działającej w imieniu Ubezpieczyciela. 
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