Umowa przystąpienia do długu
zawarta w dniu ……………………………………. w Bydgoszczy pomiędzy:
(data: dzieo, miesiąc, rok)

……………………………...................................................................................................................................
(oznaczenie Wierzyciela)

a
Panią /Panem ………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko Przystępującego do długu)

zamieszkałym: …………………………………………………………………………………………………………………………………
(Adres zamieszkania Przystępującego do długu)

PESEL: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nr PESEL Przystępującego do długu)

zwanym dalej Przystępującym do długu.
§ 1.
Przystępujący do długu oświadcza, że przystępuje do długu zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszej Umowie,
tym samym uznaje, potwierdza i zobowiązuje się do zapłaty przysługujących …………………………………….. od Pani/a
(oznaczenie Wierzyciela)

…………………………………………. (numer PESEL …………………………………..., zwanej/go dalej Zobowiązanym)
(Imię i nazwisko Zobowiązanego)

(nr PESEL Zobowiązanego)

wymagalnych wierzytelności określonych w § 2 pkt 1, w sprawie oznaczonej numerem EGB ……………………………
§ 2.
1. Kwota zadłużenia na dzieo sporządzenia niniejszej Umowy wynosi …………………………. złotych (słownie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………).
2. Od kwoty należności głównej naliczane są odsetki ustawowe, których stopa na dzieo zawarcia niniejszej
Umowy, wynosi 7 % w skali roku.
§ 3.
1. Przystępujący do długu oświadcza, że wyżej wymieniona wierzytelnośd przysługująca ………………………………………
(oznaczenie Wierzyciela)

jest bezsporna i wymagalna oraz zobowiązuje się do spłaty kwoty ……………….. złotych w terminie do ……………….r.
2. Przystępujący do długu będzie dokonywał spłat w formie przelewu bankowego na
rachunek……………………………………………… numer ………………………………………………………………………………………………….
(oznaczenie Wierzyciela)

§ 4.
1. Przystępujący do długu zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w wykonaniu wszystkich
postanowieo niniejszej Umowy.
2. Przystępujący do długu oświadcza, że względem ………………………………………………. nie przysługują mu żadne
(oznaczenie Wierzyciela)

wierzytelności pieniężne z jakiegokolwiek tytułu.
3. Niniejsza Umowa nie skutkuje zwolnieniem Zobowiązanego z odpowiedzialności za uregulowanie
wierzytelności, do momentu spłaty całego określonego w § 2 pkt.1 zadłużenia.
4. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
§ 5.
1. Przystępujący do długu oświadcza, iż jest świadomy, że jego dane podlegają ochronie prawnej i są przetwarzane
przez EGB wyłącznie w celu i zakresie koniecznym do wyegzekwowania wierzytelności wynikającej z zawartej
Umowy oraz że przysługuje mu prawo wglądu i poprawiania przekazanych danych, zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182 ze zm.).
….…….…..............................................................
(Data oraz własnoręczny czytelny podpis
Przystępującego do długu)

….…….…..............................................................
(Pełnomocnik ……………………………- Ewa Kubiak)

