UMOWA CESJI WIERZYTELNOŚCI
zawarta w dniu [***] r. w drodze elektronicznej pomiędzy:
CEDENTEM:

CESJONARIUSZEM:

imię i nazwisko

„P2P LENDING Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie

PESEL

wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego za numerem:
0000597369

nr dowodu osobistego

REGON 363563526, NIP 952-214-24-36

ulica, nr domu, nr mieszkania

ul. E. Ciołka 10 lok. 214

kod pocztowy,

01-402

miejscowość

Warszawa

telefon kontaktowy:

[***]

adres mailowy:

emonero@emonero.pl

§1
Przedmiot umowy
1) Cedent oświadcza, że zawarł za pośrednictwem Cesjonariusza, prowadzącego
portal pośredniczenia w udzielaniu pożyczek o nazwie eMonero.pl (adres strony
internetowej www.emonero.pl), umowę pożyczki nr [***] zawartą w dniu [***] z
[imię/nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres e-mail, telefon kontaktowy],
zwaną/zwanym dalej „Dłużnikiem”.
2) Cedent oświadcza ponadto, że określona w ust. 1 niniejszego paragrafu
wierzytelność istnieje, będzie wymagalna z dniem [***] r./jest wymagalna, jak też
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jest wolna od obciążeń, oraz że uprawnienie do jej zbycia na rzecz osób trzecich
nie zostało wyłączone ani ograniczone w żaden sposób.
3) Łączna kwota należności przysługująca na podstawie Umowy Pożyczki,
wskazanej w ust. 1, na dzień zawarcia niniejszej Umowy, wynosi: [***] złotych.
§2
Przeniesienie wierzytelności i wynagrodzenie
1) Cedent oświadcza, iż działając w oparciu o postanowienia art. art. 509 § 1
Kodeksu cywilnego wierzytelność opisaną w § 1 przenosi na Cesjonariusza wraz
z wszelkimi prawami związanymi z tą wierzytelnością, a w szczególności prawem
do naliczania odsetek za ewentualne opóźnienie w zapłacie.
2) Wierzytelność wskazana w § 1 niniejszej Umowy przechodzi na Cesjonariusza z
chwilą zawarcia niniejszej Umowy.
3) Tytułem wynagrodzenia za cesję wierzytelności, o której mowa w § 1 ust. 1,
Cesjonariusz zapłaci Cedentowi kwotę [***] (słownie: [***]), stanowiącą [***] %
Kwoty Pożyczki ujętej w Umowie Pożyczki, o której mowa w § 1 ust. 1.
4) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, zostanie przelane na rachunek
bankowy Cedenta ujawniony Cesjonariuszowi na portalu eMonero w terminie 21
dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.
§3
Szczególne obowiązki Stron
1) Cedent upoważnia Cesjonariusza do powiadomienia Dłużnika o zawarciu
niniejszej Umowy i zmianie wierzyciela.
2) Ewentualne wpłaty dokonywane na poczet spłaty zobowiązań wynikających z
Umowy Pożyczki, o której mowa w § 1 ust. 1, za pośrednictwem Cesjonariusza
na rzecz Cedenta po zawarciu niniejszej Umowy i/lub po zawiadomieniu Dłużnika
o zmianie osoby wierzyciela zostaną zatrzymane dla Cesjonariusza z uwagi na
zawarcie niniejszej Umowy, na co Cedent wyraża zgodę.
3) W przypadku otrzymania przez Cedenta jakiejkolwiek kwoty od Dłużnika bez
pośrednictwa Cesjonariusza, Cedent jest zobowiązany do przekazania eMonero
wszystkich otrzymanych środków poprzez ich wpłatę na rachunek bankowy
Cesjonariusza w terminie 7 dni od dnia otrzymania jakichkolwiek środków od
Dłużnika.
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§4
Klauzula poufności
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy zarówno treści Umowy, jak i
wszelkich informacji uzyskanych w związku z jej wykonywaniem oraz postanawiają,
że wszystkie informacje, o których mowa wyżej, mogą być wykorzystywane jedynie w
celu wykonania Umowy i nie będą ujawnione osobom trzecim, za wyjątkiem:
1) doradców prawnych i finansowych Stron,
2) w sytuacji gdy obowiązek udzielenia informacji o zawarciu Umowy i jej
postanowieniach oraz o zdarzeniach mających miejsce w trakcie jej wykonywania
wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów,
3) na żądanie uprawnionych do tego organów władzy państwowej,
4) gdy druga Strona niniejszej Umowy na owe ujawnienie zezwoli.
§5
Postanowienia końcowe
1) Umowa zawierana jest w drodze elektronicznej, za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość.
2) Obydwie Strony i eMonero zrzekają się prawa do kwestionowania niniejszej
Umowy z uwagi na formę jej zawarcia.
3) W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy lub ich część zostaną
uznane za nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w
mocy.
4) Strony wyrażają zgodę na kontakt w zakresie dotyczącym wykonania niniejszej
Umowy za pośrednictwem portalu eMonero.pl, Karty Użytkownika na portalu
eMonero oraz poczty elektronicznej.
5) Cedent jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 14 dni od
dnia jej zawarcia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.
Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać wysłane Cesjonariuszowi na adres
mailowy emonero@emonero.pl lub na adres jego siedziby.
6) Odstąpienie od niniejszej Umowy będzie oznaczało, iż będzie ona uznana za
nigdy nie zawartą, tj. Strony nie są wobec siebie zobowiązane do jakichkolwiek
świadczeń, zaś Cedent pozostaje nadal wierzycielem Dłużnika.
7) W przypadku zmiany adresu zamieszkania przez Cedenta, jest on zobowiązany
do poinformowania o tym Cesjonariusza. Brak powiadomienia będzie oznaczał, iż
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nadanie korespondencji na adres zamieszkania ujawnionego w niniejszej Umowie
nastąpiło prawidłowo.
8) Umowa podlega prawu polskiemu.
9) Załącznikiem niniejszej Umowy jest Regulamin portalu eMonero, prowadzonego
przez Cesjonariusza oraz formularz oświadczenia o odstąpieniu.
Cedent:

Cesjonariusz:

[imię i nazwisko]

[dane osoby składającej oświadczenie w
imieniu spółki]
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