ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ВЗЕМАНЕ

Днес

г., в гр.

се сключи

настоящият ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ВЗЕМАНЕ между:
1.
притежаващ л.к. №
ЕГН

, изд. на

от

, наричан по - долу ЦЕДЕНТ

и
2.
притежаващ л.к. №
ЕГН

, изд. на

от

, наричан по - долу ЦЕСИОНЕР.
Страните се споразумяха за следното:
І. Предмет на договора
Чл. 1. (1) ЦЕДЕНТЪТ прехвърля на ЦЕСИОНЕРА своето вземане

към
срещу цената, която ЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да му плати по реда и при условията на настоящия
договор.
(2) Вземането, предмет на настоящия договор, отговаря на следните изисквания:
1. вземането е възникнало от двустранен договор и ЦЕДЕНТЪТ е изпълнил своите задължения
към длъжника;
2. вземането е свързано със солидарни длъжници и ЦЕДЕНТЪТ се задължава да прехвърли
правата си спрямо всички длъжници;
3. вземането не е поставено под прекратително условие;
4. вземането не е запорирано;
5.
(3) ЦЕДЕНТЪТ декларира, че вземането има следните обезпечения и привилегии:

които преминават върху ЦЕСИОНЕРА.
ІІ. Задължения на страните
Чл. 2. ЦЕДЕНТЪТ е длъжен:
1. да прехвърли вземането на ЦЕСИОНЕРА;
2. да съобщи на ЦЕСИОНЕРА за претенциите на трети лица към вземането, ако има такива;
3.
4.
Чл. 3. ЦЕДЕНТЪТ се задължава да уведоми длъжника за прехвърлянето на вземането.
Чл. 4. (1) ЦЕДЕНТЪТ се задължава да предаде на ЦЕСИОНЕРА следните документи:
1. документи, удостоверяващи вземането;

2. документи, удостоверяващи обезпеченията по вземането;
3. документи, удостоверяващи всички сведения, които могат да бъдат полезни на ЦЕСИОНЕРА
за успешното упражняване на вземането;
4. документ, потвърждаващ писмено станалата цесия.
(2) ЦЕДЕНТЪТ се задължава да предаде документите по предходната алинея на ЦЕСИОНЕРА
в срок от

, считано от

Чл. 5. ЦЕДЕНТЪТ гарантира на ЦЕСИОНЕРА платежоспособността на длъжника до размер от

Чл. 6. ЦЕСИОНЕРЪТ се задължава:
1. да плати уговорената цена в размера, по реда и начина, уговорени в раздел ІІІ от настоящия
договор;
2. да уведоми незабавно ЦЕДЕНТА за възраженията си срещу вземането, ако има такива.
ІІІ. Цена
Чл. 7. (1) ЦЕСИОНЕРЪТ заплаща на ЦЕДЕНТА за прехвърляне на вземането цена в размер на

(2) ЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да заплати цената в срок от
считано от
(3) Цената ще бъде заплатена по следния начин
ІV. Отговорности и неустойки
Чл. 8. (1) ЦЕДЕНТЪТ отговаря за съществуването на вземането към момента на прехвърлянето
му.
(2) Ако се окаже, че вземането не съществува към този момент, ЦЕСИОНЕРЪТ може да
развали договора по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите, като иска обратно цената,
която е платил и разноските за продажбата.
(3) Независимо от правата по предходната алинея ЦЕСИОНЕРЪТ може да иска неустойка за
за претърпените вреди в размер на

Чл. 9. В случай, че вземането не отговаря на изискванията по чл. 1, ал. 2 от този договор,
ЦЕСИОНЕРЪТ има право да развали договора, както и да иска връщане на цената, ако според
обстоятелствата може да се направи изводът, че той не би сключил договора, ако знаеше това.
В противен случай ЦЕСИОНЕРЪТ има право да иска намаляване на цената и обезщетение за
претърпените вреди.
Чл. 10. (1) Ако ЦЕДЕНТЪТ не уведоми своевременно длъжника за прехвърлянето на вземането
и от това са настъпили неблагоприятни последици за ЦЕСИОНЕРА, последният има право да иска
връщане на платената цена, направените разноски и неустойка в размер на

(2) ЦЕДЕНТЪТ се освобождава от отговорност по предходната алинея, ако ЦЕСИОНЕРЪТ е
знаел за претенциите на трети лица, предявени преди съобщението на длъжника.
Чл. 11. При забава на ЦЕСИОНЕРА при плащане на дължимата цена той дължи неустойка в
размер на

% от просрочената сума дневно, но не повече от

Чл. 12. Ако ЦЕСИОНЕРЪТ не плати цената в срока по чл. 7, ал. 2 от настоящия договор,
ЦЕДЕНТЪТ има право да развали договора.

VІ. Други условия
Чл. 13. Настоящият договор може да бъде изменян и допълван от страните с отделно писмено
споразумение.
Чл. 14. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления
помежду си в писмена форма.
Чл. 15. (1) Страните ще решават всички възникнали по повод изпълнението на договора спорове
чрез разбирателството и взаимни отстъпки.
(2) Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора пред

Чл. 16. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
гражданското законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка
страна.

ЦЕДЕНТ:

ЦЕСИОНЕР:

