REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
1. TERMINY I DEFINICJE
1.1. Umowa na korzystanie z niniejszej Strony Internetowej (zwana dalej Umową ) umowa zawarta na odległość pomię dzy Cedentem a Cesjonariuszem, określają ca
procedury wykorzystania Strony Internetowej i profilu Cesjonariusza, zawartej
pomię dzy Cedentem a Cesjonariuszem zgodnie z Regulaminem korzystania ze
Strony Internetowej.
1.2. Umowa Cesji (zwana dalej Umową Cesji) - umowa zawarta pomię dzy
Cedentem a Cesjonariuszem, o ile Cedent przekazuje Wierzytelność wobec
Kredytobiorcy dla Cesjonariusza.
1.3. Cesjonariusz - osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana na Stronie
Internetowej, która nabyła prawo do Wierzytelności w stosunku do Kredytobiorcy.
1.4. Rachunek bankowy Cesjonariusza - jakikolwiek rachunek bankowy otwarty w
imieniu Cesjonariusza przez instytucję kredytową prowadzą cą działalność na terenie
Unii Europejskiej, która pozwala na zawarcie i wykonanie Umowy Cesji.
1.5. Kod Cesjonariusza - numer, nadany przez Cedenta, który jest niezbę dny do
dalszej weryfikacji Cesjonariusza, który powinien być wykazany przy dokonywaniu
płatności oraz uzupełnienia konta Cesjonariusza.
1.6. Profil Cesjonariusza - platforma robocza zarejestrowana na Stronie Internetowej
i dostę pna dla Cesjonariusza po jego rejestracji na Stronie Internetowej, i po
zalogowaniu Cesjonariusza na Stronie Internetowej wraz z określeniem jego adresu
email i hasła.
1.7. Cedent - Wierzyciel, który przenosi prawo do Wierzytelności (dalej
Wierzytelność) w stosunku do Kredytobiorcy wynikają cych z Umowy Kredytu na
Cesjonariusza, na zasadzie kooperacji pomię dzy Cedentem i Kredytodawcą .
1.8. Rachunek bankowy Cedenta - jakikolwiek rachunek bieżą cy otwarty w imieniu
Cedenta w instytucji kredytowej zarejestrowanej w UE.
1.9. Kredytobiorca - osoba fizyczna lub prawna, która zawarła Umowę Kredytu z
Kredytodawcą .
1.10. Dane osobowe Kredytobiorcy - wszelkie informacje dotyczą ce Kredytobiorcy.

1.11. Wierzytelność - roszczenie w stosunku do Kredytobiorcy lub jego czę ść
przewidziana w Umowie Cesji. Wartość Wierzytelności jest określona w
podstawowych warunkach Umowy Cesji.
1.12. Wierzyciel - osoba fizyczna lub prawna, której przysługuje prawo do całości
lub czę ści Wierzytelności w stosunku do Kredytobiorcy zgodnie z Umową Kredytu.
1.13. Odsetki - opłata za korzystanie z kwoty Kredytu określonej w Umowie Cesji
zawartej w Wierzytelności. Odsetki są obliczane według pozostałej do spłacenia
zaległej kwoty głównej Kredytu.
1.14. Kredytodawca - osoba prawna, który udziela Kredytobiorcy Kredytu na
podstawie Umowy Kredytu.
1.15. Umowa Kredytu - umowa dotyczą ca udzielenia Kredytu na rzecz
Kredytobiorcy, zawarta na odległość pomiędzy Kredytobiorcą i Kredytodawcą
zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu.
1.16. Kredyt - środki przyznane Kredytobiorcy przez Kredytodawcę zgodnie z
Umową Kredytu.
1.17. Strona/-y - Cedent i/lub Cesjonariusz.
1.18. Cena Wierzytelności - opłata wnoszona przez Cesjonariusza na rzecz Cedenta
za Wierzytelność lub jej czę ść. Kwota Wierzytelności jest określona w
podstawowych warunkach Umowy Cesji.
1.19. Regulamin korzystania ze Strony Internetowej - postanowienia dotyczą ce
użytkowania Strony Internetowej określone w niniejszej Umowie i na Stronie
Internetowej, które muszą być przestrzegane przez każdego Cesjonariusza, podczas
rejestracji i w czasie korzystania ze Strony Internetowej, przy zakupie
Wierzytelności oraz zawarciu Umowy Cesji.
1.20. Formularz rejestracyjny - formularz wypełniony przez osobę fizyczną lub
prawną na Stronie Internetowej, w celu zarejestrowania się jako Cesjonariusz.
1.21. Strona Internetowa - strona www.fastinvest.com, na której osoby fizyczne
mogą rejestrować się jako Cesjonariusze i stworzyć profil Cesjonariusza. Strona
Internetowa określa wszystkie niezbę dne informacje dotyczą ce Wierzytelności.
1.22. Obsługa Wierzytelności - całokształt działań podejmowanych przez Cedenta
w zwią zku ze sprzedażą Wierzytelności, zawarciem Umowy Cesji, windykacją kwot
Wierzytelności, przekazaniem środków na rzecz Cesjonariusza lub innych działań

określonych na Stronie Internetowej.
1.23. Osoba trzecia - każda osoba fizyczna lub prawna, która nie jest stroną
niniejszej Umowy.
2. INTERPRETACJA UMOWY
2.1. W niniejszej Umowie, jeżeli wymaga tego kontekst, liczba pojedyncza oznacza
liczbę mnogą i vice versa.
2.2. Odniesienia do jednej płci w niniejszej Umowie są równoważne z odniesieniami
do drugiej płci.
2.3. Dla celów niniejszej Umowy, zakłada się , że słowa "obejmuje" lub "w tym"
wią żą się z wyrażeniem "mię dzy innymi".
2.4. Nagłówki i paragrafy wystę pują w celu ułatwienia pracy i nie wpływają na
interpretację Umowy.
2.5. Niniejsza Umowa jest dokumentem skonsultowanym przez obie Strony, które
stwierdzają , że rozumieją i akceptują jej paragrafy w najszerszym zakresie, a przy
interpretacji niniejszej Umowy, żadna ze Stron nie bę dzie w lepszej lub gorszej
pozycji zwią zanej z faktem własnego sporzą dzenia niniejszej Umowy lub jej czę ści.
3. REJESTRACJA CESJONARIUSZA NA STRONIE INTERNETOWEJ
3.1. Aby zarejestrować się na Stronie Internetowej i stworzyć profil Cesjonariusza
umożliwiają cy nabycie praw do Wierzytelności w stosunku do Kredytobiorcy,
Cesjonariusz powinien spełniać podczas całego okresu zastosowania profilu
Cesjonariusza nastę pują ce kryteria, co potwierdza w momencie rejestracji na Stronie
Internetowej:
3.1.1. Cesjonariusz jest osobą fizyczną ;
3.1.2. Cesjonariusz osią gną ł wiek co najmniej 18 lat;
3.1.3.Cesjonariusz posiada rachunek otwarty w instytucji kredytowej
zarejestrowanej w UE;
3.1.4.Cesjonariusz jest zdolny do wykonywania operacji i nie posiada ograniczeń w
swej zdolności;
3.1.5. Cesjonariusz nie jest pod wpływem alkoholu, narkotyków i / lub innych
substancji psychotropowych;

3.1.6. Wobec Cesjonariusza nie zostało wszczę te postę powanie upadłościowe.
3.2. Cesjonariusz wypełnił Formularz Rejestracyjny na Stronie Internetowej, tym
samym potwierdzają c, że zgadza się z postanowieniami niniejszej Umowy, oraz że
utworzony został jego profil, a nastę pnie utworzony został przypisany mu numer
identyfikacyjny Cesjonariusza i utworzone zostało przez niego hasło.
3.3. Usługi określone na Stronie Internetowej mogą być wykorzystane tylko przez
zarejestrowanego Cesjonariusza, a jego profil może być używany tylko przez
samego Cesjonariusza, który loguje się na swoim profilu za uprzednim podaniem
swojego adresu e-mail i hasła.
3.4. Cedent nie jest zobowią zany do zarejestrowania każdej osoby, która zamierza
stać się Cesjonariuszem i może odmówić rejestracji bez podania przyczyn.
4. WERYFIKACJA TOŻSAMOŚ CI CESJONARIUSZA
4.1. Po zarejestrowaniu Cesjonariusza na Stronie Internetowej, drogą elektroniczną
Cesjonariusz wysyła Cedentowi kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Cedent weryfikuje tożsamość Cesjonariusza po uzupełnieniu przez Cesjonariusza
swego konta przy wykorzystaniu informacji otrzymanych z banku, w którym
otwierany jest rachunek bankowy Cesjonariusza.
4.2. Aby zweryfikować tożsamości, Cedent ma prawo skontaktować się z
Cesjonariuszem w dowolnym czasie, według własnego uznania, i zażą dać
dodatkowych dokumentów identyfikacyjnych lub dodatkowych informacji, które
potwierdzają tożsamość lub inne dane dostarczone przez Cesjonariusza.
4.3. Cedent ma prawo jednostronnie zmienić zasady i procedury weryfikacji
tożsamości Cesjonariusza, jak również określić dodatkowe wymagania dotyczą ce
weryfikacji Cesjonariusza.
4.4. Formularz Rejestracyjny złożony zgodnie z niniejszą Umową oraz
kredytowanie środków otrzymanych z rachunku bankowego Cesjonariusza na
rachunek bankowy Cedenta potwierdzają wolę Cesjonariusza skorzystania ze Strony
Internetowej oraz usług na niej świadczonych zgodnie z Umową Cesji oraz
Regulaminem korzystania ze Strony Internetowej. Umowa pomię dzy Cedentem a
Cesjonariuszem wejdzie w życie, wraz z wyrażeniem przez Cesjonariusza zgody na
zawarcie Umowy na Stronie Internetowej.
4.5. Cesjonariusz zostanie poinformowany o fakcie wejścia w życie Umowy na
zarejestrowany adres mailowy Cesjonariusza.

4.6. Cesjonariusz może przeczytać zawartą Umowę na swoim profilu na Stronie
Internetowej oraz prześledzić wszelkie zatwierdzone przez siebie operacje i zawarte
Umowy Cesji.
4.7. Cesjonariusz loguje się do swojego profilu Cesjonariusza przy pomocy swojego
adresu e-mail i hasła.
4.8. Jeśli hasło zostanie wprowadzone niepoprawnie 5 (pię ć) razy z rzę du, Cedent
ma prawo do zablokowania profilu Cesjonariusza.
4.9. Cesjonariusz zobowią zuje się nie ujawniać swojego hasła Cesjonariusza
osobom trzecim. Jeśli jego hasło dostanie się w rę ce jakiejkolwiek osoby trzeciej,
Cesjonariusz zobowią zany jest natychmiast je zmienić lub poinformować
natychmiast Cedenta o tym fakcie oraz o konieczności zablokowania profilu
Cesjonariusza do momentu zmiany hasła.
4.10. Jeśli Cedent bę dzie miał wą tpliwości, co do operacji Cesjonariusza na Stronie
Internetowej lub jego profilu, Cedent może odmówić zatwierdzenia operacji
dokonanych na Stronie Internetowej lub profilu Cesjonariusza lub zablokować profil
Cesjonariusza, aż do chwili, gdy Cedent bę dzie mógł skontaktować się z
Cesjonariuszem i zatwierdzić dokonane operacje i zweryfikować tożsamość
Cesjonariusza.
5. OPERACJE NA KONCIE CESJONARIUSZA
5.1. Dla zasilenia swojego konta Cesjonariusz będzie wykorzystywał walutę PLN
lub EUR.
5.2. Jeżeli Cesjonariusz dokonał płatności na rzecz Cedenta lub zasilił swoje konto
Cesjonariusza używają c innej waluty, Cedent jest uprawniony do przewalutowania
zasilonych środków według kursu banku na PLN lub EUR, zgodnie z walutą jaką
rachunek jest prowadzony.
5.3. Aby uzupełnić środkami konto Cesjonariusza, Cesjonariusz przekaże środki na
rachunek bankowy Cedenta, który nastę pnie zaksięguje je na konto Cesjonariusza.
5.4. Cesjonariusz ma prawo uzupełnić środkami swoje konto z własnego rachunku
bankowego Cesjonariusza tylko i wyłą cznie w imieniu własnym, poprzez
przeniesienie środków z rachunku bankowego Cesjonariusza na rachunek bankowy
Cedenta.
5.5. Przy uzupełnieniu konta Cesjonariusza, Cesjonariusz zobowią zany jest do

podania swojego numeru identyfikacyjnego jako tytuł przelewu.
5.6. Jeśli Cedent otrzyma niezweryfikowaną płatność od Cesjonariusza z błędnym
tytułem przelewu, płatność będzie zwrócona dla nadawcy.
5.7. Cesjonariusz nie może wymagać od Cedenta płatności jakichkolwiek odsetek,
co obejmuje także odsetki od środków przechowywanych na rachunku
Cesjonariusza.
5.8. Cesjonariusz upoważnia Cedenta do dysponowania środkami na rachunku
Cesjonariusza, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz operacjami do
jakich upoważniony jest Cesjonariusz na swoim profilu.
5.9. Cedent ma prawo zamkną ć profil Cesjonariusza w nastę pują cych przypadkach:
5.9.1. na żą danie Cesjonariusza;
5.9.2. jeżeli Cesjonariusz nie nabył jakiejkolwiek Wierzytelności przez okres
dłuższy niż 12 (dwanaście) miesię cy;
5.9.3. w przypadku rozwią zania niniejszej Umowy lub usunię cia informacji z profilu
Cesjonariusza;
5.9.4. w przypadku naruszenia przez Cesjonariusza postanowień niniejszej Umowy
lub popełnienia przez niego innych nielegalnych czynów.
5.10. W każdej chwili Cesjonariusz może zażą dać przeniesienia bieżą cych środków
z konta Cesjonariusza na jego rachunek bankowy, z którego miał miejsce pierwotny
przelew lub inny rachunek bankowy Cesjonariusza potwierdzony przez Cedenta na
Stronie Internetowej.
5.11. Cedent zadba o przekazanie środków z konta Cesjonariusza dla Cesjonariusza
w cią gu 2 (dwóch) dni bankowych od otrzymaniu wniosku Cesjonariusza.
5.12. Cedent ma prawo do przeniesienia środków z konta Cesjonariusza na rachunek
bankowy Cedenta, aby zapewnić realizację Umowy, Umowy Cesji lub
jakichkolwiek innych operacji.
5.13. Cesjonariusz zobowią zuje się uzupełnić swoje konto wykorzystują c wyłą cznie
środki legalnego pochodzenia, co powinien być w stanie potwierdzić w dowolnym
momencie.
5.14. Cesjonariusz potwierdza, że jest świadomy, że zabronione jest przekazywanie

na konto Cesjonariusza środków, który został nabyte w nieuczciwy lub nielegalny
sposób, a Cedent ma prawo do zgłaszania wszelkich podejrzanych operacji do
odpowiednich władz, a także do zablokowania dostę pu Cesjonariusza do jego konta
lub do zablokowania dostę pu do profilu Cesjonariusza.
6. NABYCIE WIERZYTELNOŚ CI ORAZ ZAWARCIE UMOWY CESJI
6.1. Po zweryfikowaniu Cesjonariusza przez Cedenta, Cesjonariusz ma prawo do
wykupu Wierzytelności oferowanych na Stronie Internetowej, pod warunkiem, że
Cesjonariusz posiada na swoim koncie środki wystarczają ce do zakupu wybranej
Wierzytelności.
6.2. Cesjonariusz jest zobowią zany do przestrzegania nastę pują cych zasad przy
zakupie Wierzytelności:
6.2.1. Ze wszystkich Wierzytelności oferowanych na Stronie Internetowej,
Cesjonariusz ma prawo do wyboru jednej lub kilku Wierzytelności;
6.2.2. Jeśli Cesjonariusz chce wykupić tylko czę ść danej Wierzytelności,
Cesjonariusz określa kwotę , którą gotowy jest zapłacić za czę ść danej
Wierzytelności;
6.2.3. Cesjonariusz ma prawo nabyć nieograniczoną liczbę Wierzytelności wobec
któregokolwiek z Kredytobiorców w całości lub w czę ści;
6.2.4. Cesjonariusz ma prawo do zakupu Wierzytelności w takim zakresie, w jakim
nie przekraczają one wysokości środków dostę pnych na koncie Cesjonariusza.
6.3. Cedent bę dzie rejestrował wnioski Cesjonariusza zakupu Wierzytelności, w
porzą dku chronologicznym, poczynają c od najnowszej. Cedent ma prawo zmienić
zasady nabycia Wierzytelności.
6.4. Równocześnie z wnioskiem o nabycie Wierzytelności, Cesjonariusz upoważnia
Cedenta do przeniesienia Ceny Wierzytelności z konta Cesjonariusza na rachunek
bankowy Cedenta lub konto Cedenta.
6.5. Gdy Wierzytelność zostanie wybrana, a cena za którą Cesjonariusz zobowią zuje
się do wykupu wierzytelności zostanie wskazana, Cedent poinformuje nabywcę w
profilu Cesjonariusza o wybranej Wierzytelności i przekaże Umowę Cesji do
sprawdzenia i zatwierdzenia przez Cesjonariusza. Jeżeli Cesjonariusz zobowią zuje
się do zawarcia Umowy Cesji, powinien potwierdzić ten fakt na swoim profilu.
6.6. Umowa Cesji uznana zostanie za zawartą wraz z zatwierdzeniem przez

Cesjonariusza postanowień Umowy Cesji i wraz z przeniesieniem przez
Cesjonariusza Ceny Wierzytelności na rachunek bankowy lub konto Cedenta.
6.7. Zawarta Umowa Cesji bę dzie dostę pna na profilu Cesjonariusza podczas całego
okresu trwania Umowy Cesji.
6.8. Cedent zamieści na profilu Cesjonariusza, wszelkie informacje o
Wierzytelności, której dotyczy zawarta Umowa Cesji, a także o harmonogramie
płatności Kredytu i odsetek.
6.9. Wszystkie dokumenty dotyczą ce Wierzytelności bę dą przechowywane przez
Cedenta i nie zostaną przekazane Cesjonariuszowi.
6.10. Jeżeli Cesjonariusz nabył w ramach Umowy Kredytu tylko czę ść
Wierzytelności, Cesjonariusz zostanie o tym poinformowany i wyrazi zgodę na to,
by Wierzytelność nie zawierała całości Wierzytelności Kredytobiorcy posiadanej
przez Cedenta, a Cedent ma prawo do obsługi Wierzytelności na korzyść
Cesjonariusza tylko z nabytej czę ści Wierzytelności.
6.11. Cedent obsługuje wszelkie płatności dokonane przez Kredytobiorcę zgodnie z
postanowieniami Umowy Kredytu i przekaże wszystkie otrzymane płatności na
rzecz Cesjonariusza w nastę pują cej kwocie i kolejności:
6.11.1. Główna kwota Kredytu otrzymanej przez Cedenta od Kredytobiorcy bę dzie
wypłacana Cesjonariuszowi, a jeżeli Cedent nie nabył całej Wierzytelności
Kredytobiorcy, lub gdy Wierzytelność Kredytobiorcy została nabyta przez kilku
Cesjonariuszy, kwota główna Kredytu bę dzie podzielona proporcjonalnie do
Wierzytelności Kredytobiorcy posiadanej przez każdego z Cesjonariuszy;
6.11.2. Odsetki i wszystkie Wierzytelności poboczne wynikają ce z Umowy Kredytu
i właściwej Wierzytelności otrzymane przez Cedenta od Kredytobiorcy wpłacane
bę dą Cesjonariuszowi, a jeżeli Cedent nie nabył całości Wierzytelności
Kredytobiorcy lub Wierzytelność ta została nabyta przez kilku Cesjonariuszy,
otrzymane płatności bę dą dzielone proporcjonalnie do Wierzytelności posiadanej
przez każdego Cesjonariusza.
6.12. Cedent przekaże wszystkie kwoty należne dla Cesjonariusza na konto
Cesjonariusza niezwłocznie po ich otrzymaniu od Kredytobiorcy.
6.13. Cesjonariusz ma prawo do wglą du na wszystkie operacje realizowane na
profilu Cesjonariusza, w tym dokonane i zatwierdzone płatności, zgodnie z
ograniczeniami określonymi w niniejszej Umowie.

6.14. Jeśli jakiekolwiek operacje Cesjonariusza zostały zarejestrowane lub
wprowadzone niepoprawnie podczas używania profilu Cesjonariusza, Cedent ma
prawo skorygować te błę dy i wprowadzić korekty do profilu Cesjonariusza.
6.15. Cesjonariusz zostaje poinformowany i wyraża zgodę na to, by Cedent był
odpowiedzialny za autentyczność i prawdziwość Wierzytelności.
7. AUTOMATYCZNA PROCEDURA NABYCIA WIERZYTELNOŚ CI I
ZAWARCIA UMOWY CESJI WIERZYTELNOŚ CI "AUTO INVEST"
7.1. Cesjonariusz ma prawo do nabycia Wierzytelności za pomocą automatycznej
funkcji "Auto Invest" dostę pnej na jego profilu.
7.2. Jeśli Cesjonariusz pragnie ustawić automatyczny zakup Wierzytelności "Auto
Invest”, na swoim profilu automatycznie potwierdza zobowią zanie do zawarcia
Umowy Cesji, zgadzają c się na postanowienia Umowy Cesji i uznają c je za wią żą ce
dla siebie. Zatwierdzona Umowa Cesji i jej postanowienia obowią zują w cią gu
całego okresu nabywania Wierzytelności oraz przez cały okres istnienia
Wierzytelności.
7.3. Aby włą czyć funkcję automatycznej usługi nabywania Wierzytelności "Auto
Invest", Cesjonariusz musi wprowadzić na swoim profilu Cesjonariusza oferowane
opcje zakupu Wierzytelności, na podstawie których Cedent powinien dokonać
wyboru tych Wierzytelności, które spełniają potrzeby Cesjonariusza.
7.4. Cesjonariusz zgadza się , że osobą odpowiedzialną za ustawienie parametrów
automatycznej usługi zakupu Wierzytelności "Auto Invest" jest wyłą cznie sam
Cesjonariusz, i oświadcza, że nie bę dzie zgłaszał roszczeń z tego tytułu przeciwko
Cedentowi.
7.5. Cesjonariusz zabezpiecza środki na swoim koncie, które pozwolą na operacje
automatycznej usługi zakupu Wierzytelności "Auto Invest".
7.6. Jednocześnie z konfiguracją automatycznej usługi zakupu Wierzytelności "Auto
Invest", Cesjonariusz upoważnia Cedenta do przeniesienia Ceny Wierzytelności
spełniają cą parametry określone przez Cesjonariusza z konta Cesjonariusza na
rachunek bankowy Cedenta lub konto Cedenta i zarejestrować Wierzytelność na
profilu Cesjonariusza.
7.7. Cesjonariusz ma prawo zmodyfikować lub zablokować automatyczną usługę
zakupu Wierzytelności "Auto Invest" w przecią gu całego okresu trwania Umowy.

7.8. Cedent nie jest także zobowią zany do poinformowania Cesjonariusza o
Wierzytelnościach nabytych w ramach automatycznej usługi zakupu Wierzytelności
"Auto Invest" ani o prawach i obowią zkach z tego wynikają cych. Cesjonariusz
zobowią zany jest do zbadania dokumentów, zawiadomień oraz innych informacji
zamieszczonych na profilu Cesjonariusza, które odnoszą się do Cesjonariusza i
nabytych przez niego Wierzytelności.
8. PRAWA I OBOWIĄ ZKI CEDENTA
8.1. Cedent bę dzie wykonywał niniejszą Umowę oraz zapewni Obsługę
Wierzytelności zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
8.2. Cedent zobowią zuje się do zarzą dzania i obsługiwania Wierzytelności w swoim
imieniu, ale wykonywać także operacje zwią zane z realizacją Wierzytelności w
interesie Cesjonariusza.
8.3. Cesjonariusz upoważnia Cedenta do zarzą dzania i obsługiwania Wierzytelności
w imieniu Cedenta, ale i we własnym interesie.
8.4. Działają c na podstawie pozwolenia Cesjonariusza dla Cedenta przy zawieraniu
Umowy Cesji, Cedent jest uprawniony do zarzą dzania Wierzytelnością , dopóki nie
zostanie ona spłacona lub zwrócona w całości.
8.5. Cedent zobowią zuje się do przekazania wszelkich płatności na rzecz
Cesjonariusza, a także do potrą ceń z konta Cesjonariusza zgodnie z procedurą
określoną jedynie w niniejszej Umowie.
9. PRAWA I OBOWIĄ ZKI CESJONARIUSZA
9.1. Cesjonariusz potwierdza, że dokładnie rozumie postanowienia niniejszej
Umowy, Umowy Cesji i oraz zobowią zania, prawa i obowią zki wynikają ce z nich.
Cesjonariusz stwierdza, że nie bę dzie wnosił roszczeń przeciwko Cedentowi z tytułu
braku konsultacji lub jednostronnego narzucenia ich przez Cedenta.
9.2. Wszelkie operacje wykonywane z profilu Cesjonariusza są uważane za
czynności wykonywane przez samego Cesjonariusza i uznawane za wią żą ce dla
niego.
9.3. Cesjonariusz powinien zapewnić wykonanie postanowień niniejszej Umowy
oraz przepisów innych umów, które zostały podję te w ramach jego relacji z
Cedentem.
9.4. Cesjonariusz powinien zapewnić wystarczają cą ilość środków na swoim koncie

Cesjonariusza celem zabezpieczenia wykonania Umowy oraz na pokrycie płatności
z niej wynikają cych.
9.5. Jeżeli Cesjonariusz nie zabezpieczy wystarczają cej ilość środków na koncie
Cesjonariusza, Cedent nie bę dzie zobowią zany do dokonania zwią zanych z tym
zadań, transakcji lub płatności Cesjonariusza.
9.6. Cesjonariusz zobowią zuje się nie ujawniać osobom trzecim informacji
zwią zanych z niniejszą Umową , które mogłyby wpłyną ć na interesy Cedenta lub
Kredytobiorcy.
9.7. Cesjonariusz zobowią zuje się nie żą dać jakichkolwiek informacji o
Kredytobiorcy i nie wszczynać Obsługi Wierzytelności lub samodzielnie inicjować
windykacji Długu. Cesjonariusz zobowią zuje się nie kontaktować się osobiście lub
przez innych upoważnionych przedstawicieli z Kredytobiorcą w zwią zku z zawartą
Umową Cesji lub nabytą Wierzytelnością .
9.8. Cesjonariusz nie anuluje upoważnienia wydanego Cedentowi do Obsługi
Wierzytelności lub zarzą dzania Wierzytelnością w przecią gu całego okresu obję tego
niniejszą Umową .
9.9. Cesjonariusz zobowią zuje się do:
9.9.1. korzystania ze Strony Internetowej wyłą cznie do realizacji operacji
przewidzianych dla niej i przez niniejszą Umowę ;
9.9.2. podawania wyłą cznie prawdziwych informacji o sobie i w sprawach
zwią zanych z własną osobą podczas rejestracji na Stronie Internetowej, oraz w
trakcie używania i zawieranie umów z Cedentem lub komunikowania się z
Cedentem;
9.9.3. wykonania wszelkich niezbę dnych działań uniemożliwiają cych dostę p
osobom trzecim do profilu Cesjonariusza;
9.9.4. natychmiastowego poinformowania Cedenta o wszelkich zmianach w
informacjach dostarczonych przez Cesjonariusza na swój temat umieszczonych na
Stronie Internetowej.
10. ZBYCIE WIERZYTELNOŚ CI
10.1. Cesjonariusz ma prawo do sprzedaży Cedentowi swoich Wierzytelności, które
zostały zakupione na Stronie Internetowej.

10.2. Cesjonariusz powinien oznaczyć w swoim profilu wszystkie Wierzytelności,
które zamierza zbyć wypełniają c ofertę sprzedaży Wierzytelności. Cesjonariusz
może sprzedać w całości Wierzytelność za pierwotną cenę. W związku z rezygnacją
zakupionej Wierzytelności przed terminem Cesjonariusz traci wszystkie odsetki z
tej Wierzytelności za cały okres jej trwania.
11. ZOBOWIĄ ZANIA
11.1. Cesjonariusz jest odpowiedzialny za prawdziwość, rzetelność, kompletność i
zgodność informacji przekazywanych Cedentowi.
11.2. Cesjonariusz jest odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonywane na
swoim profilu.
11.3. Cesjonariusz jest odpowiedzialny za wszystkie straty poniesione przez
Cedenta, Kredytobiorcę lub jaką kolwiek osobę trzecią , wynikają ce z jego działań
(lub zaniechania działań).
11.4. W trakcie realizacji niniejszej Umowy, Cedent nie ponosi odpowiedzialności
za straty poniesione z powodu zakłóceń w korzystaniu ze środków komunikacji –
poczty i poczty elektronicznej, lub innych urzą dzeń technicznych, które obsługują
odpowiednie usługi Cedenta, takie jak na przykład przerwy w ich działaniu, brak
dostę pu do strony internetowej, tryb pracy instytucji kredytowych oraz systemów
płatności (w tym bankowości internetowej).
12. POUFNOŚ CI DANYCH CESJONARIUSZA
12.1. Wszelkie informacje wynikają ce z niniejszej Umowy, a odnoszą ce się do
Umowy Kredytu lub Umowy Cesji uważane bę dą za poufne. Informacje dotyczą ce
Cesjonariusza i Kredytobiorcy, udzielane bę dą przez Cedenta zgodnie z Umową
Kredytu, niniejszą Umową , Umową Cesji i wymogami prawnymi, i będą dotyczyć
wyłą cznie ustalonych procedur.
12.2. Cesjonariusz uznaje i zgadza się , że poprzez rejestrację na Stronie Internetowej
Cesjonariusz wyraża bezpośrednią i bezwarunkową zgodę na przetwarzanie danych
osobowych Cesjonariusz przez Cedenta, zgodnie z postanowieniami zawartymi w
Umowie i potwierdza, że jego dane osobowe są poprawne.
12.3. Rejestrują c się na Stronie Internetowej, Cesjonariusz zgadza się na
umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych klientów Cedenta
(wszelkie informacje przekazywane przez Cesjonariusza podczas rejestracji na
Stronie Internetowej, lub udostę pniane Cedentowi w zwią zku z realizacją

zobowią zań umownych). Cesjonariusz zgadza się na przekazanie tych danych
osobom trzecim, które nabyły, bezpośrednio lub pośrednio, znaczny udział w
kapitale zakładowym Cedenta oraz te, w których Cedent, bezpośrednio lub
pośrednio, nabywa udziały, a także do systemu przetwarzania danych osobowych
prowadzonego przez Cedenta, oraz dla operatorów danych osobowych
zarejestrowanych przez uprawnione instytucje, w zakresie, w którym te informacje
wymagane są do wypełniania ich funkcji.
12.4. W celu zapewnienia realizacji niniejszej Umowy i kontaktów z
Cesjonariuszem, Cedent może przetwarzać dostę pne mu dane osobowe
Cesjonariusza pozyskane od Cesjonariusza, wykorzystują c je do celów realizacji
niniejszej Umowy. Cedent może wykorzystywać dane osobowe Cesjonariusza, dla
ustalenia, zmiany, realizacji i rozwią zania stosunków prawnych z Cesjonariuszem.
12.5. Cesjonariusz zgadza się , że Cedent ma prawo do przetwarzania danych
Cesjonariusza (gromadzenia, przechowywania, rejestracji, przekazania, itp.) oraz
przesyłania i odbierania danych Cesjonariusza i innych informacji od osób trzecich,
z baz danych i systemów księ gowych.
12.6. Cesjonariusz upoważnia Cedenta do przetwarzania danych osobowych
Cesjonariusza, zarówno elektronicznie jak i manualnie. Cesjonariusz zgadza się na
zlecenie przetwarzania danych osobowych Cesjonariusza innemu operatorowi
danych osobowych w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
12.7. Cedent jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Cesjonariusza
wszelkim podmiotom świadczą cym usługi zlecane Cedenta, włą czają c w to firmy
windykacyjne, które ścią gają długi na rzecz Cesjonariusza, jak również innym
osobom zwią zanym z zabezpieczeniem realizacji zobowią zań wynikają cych z
niniejszej Umowy, a także w przypadkach określonych w innych przepisach
ustawowych i wykonawczych.
12.8. Cesjonariusz zostanie poinformowany i zgadza się na prawo Cedenta do
wykorzystania danych osobowych Cesjonariusza, w tym adresu zamieszkania,
numeru telefonu i adresu e-mail, dla informowania go o wszelkich nowościach i
zmianach w usługach oferowanych przez Cedenta, lub do kontaktów z
Cesjonariuszem w zwią zku z realizacją niniejszej umowy.
13. WEJŚ CIE W ŻYCIE I ROZWIĄ ZANIE UMOWY
13.1. Umowa pomię dzy Cedentem a Cesjonariuszem wejdzie w życie, wraz z
wyrażeniem przez Cesjonariusza zgody na zawarcie Umowy na Stronie Internetowej

i po weryfikacji tożsamości Cesjonariusza przez Cedenta.
13.2. Cedent powiadomi Cesjonariusza o wszelkich poprawkach do Umowy w
profilu Cesjonariusza.
13.3. Cesjonariusz ma prawo do korzystania z profilu Cesjonariusza dopiero po
zatwierdzeniu postanowień Umowy lub poprawek do niej na swoim profilu.
13.4. Cedent może ograniczyć zdolność Cesjonariusza do korzystania ze Strony
Internetowej, zablokować profil Cesjonariusza lub jednostronnie rozwią zać
niniejszą Umowę i usuną ć profil Cesjonariusza w nastę pują cych przypadkach:
13.4.1. w przypadku naruszenia przez Cesjonariusza postanowień niniejszej Umowy
lub Umowy Cesji.
13.4.2. jeżeli Cesjonariusz przekazał Cedentowi nieprawidłowe lub niedokładne
informacje;
13.4.3. jeżeli Cesjonariusz wykorzystuje Stronę Internetową do celów niezgodnych
z prawem;
13.4.4. jeżeli Cedent podejrzewa, że Cesjonariusz korzystał lub korzysta do nabycia
Wierzytelności z dochodów pochodzą cych z przestę pstwa lub finansowania
terroryzmu lub że Cesjonariusz jest zaangażowany w takie działania;
13.4.5. jeśli Cedent zgłosił poprawki do Umowy, które nie zostały zatwierdzone
przez Cesjonariusza w okresie ponad 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o nich.
13.5. Cesjonariusz może zażą dać od Cedenta rozwią zania Umowy i usuną ć swój
profil pod warunkiem, że Cesjonariusz nie posiada aktywnych Wierzytelności
obsługiwanych przez Cedenta oraz Cesjonariusz nie ma żadnych zobowią zań
dłużnych wobec Cedenta na mocy niniejszej Umowy.
13.6. Jeżeli niniejsza Umowa zostanie rozwią zana zgodnie z procedurą określoną w
niniejszej Umowie, Cesjonariusz nie bę dzie mógł korzystać ze swojego profilu lub
możliwości zakupu nowych Wierzytelności i zawierać Umów Cesji.
14. INNE WARUNKI
14.1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej, zgodnie z
procedurą przewidzianą w Umowie i jest ważna bez podpisów Stron.

14.2. Wszystkie operacje na Stronie Internetowej oraz profilu Cesjonariusza bę dą
dokonywane w walucie, która została wybrana przez Cesjonariusza. Cesjonariusz
może wybrać i zapłacić w różnej walucie za Wierzytelność wymienionej na Stronie
Internetowej. W przypadku odkupu Wierzytelności od Cesjonariusza pozostała
kwotę główną Wierzytelności i odsetki wypłacone zostaną w walucie, która została
wybrana przez Cesjonariusza do zapłacenia za Cenę Wierzytelności. Cesjonariusz
został poinformowany, że Cedent nie sprzedaje ani nie kupuje waluty i że za
wymianę waluty nie będą pobierane jakiekolwiek opłaty. Cedent ze swoich środków
i za zgodą Cesjonariusza, korzystając z równoważnej kwoty, daje tylko techniczną
możliwość przewalutowania środków celem zakupu Wierzytelności z różnych
krajów. Usługa ta jest bezpłatna. Strony zgadzają się, że wskaźnik do obliczenia
kursu
walut
będzie
pobrany
z
https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html.
Dla
spełnienia zobowiązań niezależnie od wybranej waluty, uzgodnienia między
Stronami (niezależnie od wybranej waluty) są potwierdzane w momencie zakupu
Wierzytelności. Zasada ta oznacza, że Cesjonariusz bierze ryzyko za wahania w
kursie wybranej waluty.
14.3. Cesjonariusz zgadza się na prawo Cedenta do kontaktów z Cesjonariuszem: 1)
poprzez wysyłanie wiadomości SMS i kontakt telefoniczny na numer Cesjonariusza
określony w jego profilu; 2) kontakt telefoniczny przy pomocy innych numerów
telefonów podanych w profilu Cesjonariusza; 3) poprzez wysłanie poczty
elektronicznej na adres e-mail wskazany w profilu Cesjonariusza; 4) poprzez
korespondencję listową , listem zwykłym lub poleconym na zadeklarowany przez
Cesjonariusza adres korespondencyjny lub adres zamieszkania, jeśli został on
wskazany w profilu Cesjonariusza. Korespondencja wysłana pocztą uważana jest za
odebraną po upływie trzeciego dnia od daty stempla pocztowego po odebraniu listu
poleconego.
14.4. Cedent wyśle niniejszą Umowę do Cesjonariusza za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres email wskazany w profilu Cesjonariusza.
14.5. Cedent może jednostronnie wprowadzić poprawki do niniejszej Umowy,
wysyłają c zawiadomienie o tym do Cesjonariusza na co najmniej 3 dni przed
wprowadzeniem poprawek.
14.6. Cedent powiadomi Cesjonariusza o wszelkich poprawkach do Umowy pocztą
elektroniczną na profil Cesjonariusza lub na adres e-mail, a na pisemny wniosek
Cesjonariusza, na podany adres zameldowania lub adres zamieszkania.
14.7. Niniejsza Umowa obowią zuje do momentu spełnienia właściwych zobowią zań

określonych w niniejszym dokumencie.
14.8. Wszystkie stosunki prawne wynikają ce z niniejszej Umowy są regulowane
przepisami prawa Wielkiej Brytanii.
14.9. Spory mię dzy Stronami wynikają ce z niniejszej Umowy bę dą rozstrzygane
przez są d zgodnie z procedurami przewidzianymi przez prawo Wielkiej Brytanii.
14.10. Cesjonariusz zgadza się i nie wyraża żadnych zastrzeżeń co do otrzymywania
wszelkiego rodzaju powiadomień komercyjnych lub niekomercyjnych, materiałów
reklamowych, i wszelkiego rodzaju informacji i wiadomości, które mogą być
wysłane na określony numer telefonu komórkowego Cesjonariusza lub na jego
podany adres e-mail. Cesjonariusz potwierdza, że nie ma zastrzeżeń wobec sposobu
wysłania takich informacji lub ich ewentualnej zawartości.
14.11. Cesjonariusz zobowią zany jest przestrzegać postanowienia niniejszej
Umowy przez cały okres Umowy, dopóki profil Cesjonariusza nie zostanie usunię ty.
15. UPOWAŻNIENIE
15.1. Niniejszym Cesjonariusz upoważnia Kredytodawcę i/lub Cedenta do
wykonania nastę pują cych czynności:
15.1.1. do zmian i/lub zawarcia dodatkowej umowy do Umowy Kredytu;
15.1.2. do wykorzystania wszystkich praw i uprawnień przyznanych na podstawie
Umowy Cesji w imieniu i w interesie Cesjonariusza wobec Kredytobiorcy o
działanie w swoim własnym imieniu, lecz w interesie Cesjonariusza;
15.1.3. do zarzą dzania Wierzytelnością we wszystkich aspektach i podejmowania
wszelkich niezbę dnych działań odnoszą cych się do spłaty Kredytu i wykonania
Umowy Kredytu, aż do pełnej spłaty Kredytu i pełnego zaspokojenia
Wierzytelności;
15.1.4. zmiany i uzupełnienia Umowy Kredytu, w tym przedłużenia okresu spłaty
Kredytu, ale nie wię cej niż 6 (sześć) razy, z zastrzeżeniem, że każde z 6 (sześciu)
przedłużeń spłat nie może przekroczyć 30 (trzydziestu) dni, działają c według
własnego uznania, bez zatwierdzenia działań przez Cesjonariusza.
15.2. Cesjonariusz został poinformowany, że powyższe upoważnienia w stosunku
do Kredytobiorcy bę dą ważne przez cały okres trwania Umowy Cesji, a działania
Kredytodawcy bę dą wią żą ce dla Cesjonariusza, a Cesjonariusz stwierdza, że nie
bę dzie wnosił roszczeń przeciwko Kredytodawcy.

15.3. Niniejszym Cesjonariusz upoważnia Cedenta do realizacji nastę pują cych
czynności:
15.3.1. do przeniesienia Ceny Wierzytelności z konta Cesjonariusza na konto
Cedenta lub rachunek bankowy Cedenta;
15.3.2. do rozdzielenia płatności na wszystkich Cesjonariuszy, którzy mają ważne
prawo do roszczeń wobec Kredytobiorcy w momencie otrzymania wpłaty i
przeniesienia ich na konto Cesjonariusza;
15.3.3. w dowolnym momencie wypowiedzenia Umowy Cesji, poprzez nabycie
Wierzytelności od Cesjonariusza wpłacają c kwotę równą pozostałej kwocie głównej
Wierzytelności oraz naliczone niezapłacone odsetki w dobro rachunku
Cesjonariusza.
15.4. Cesjonariusz został poinformowany, że powyższe upoważnienia w stosunku
do Kredytobiorcy bę dą ważne przez cały okres trwania Umowy Cesji, działania
Kredytodawcy bę dą wią żą ce dla Cesjonariusza, a Cesjonariusz stwierdza, że nie
bę dzie wnosił roszczeń przeciwko Kredytodawcy.

