

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK
podle § 524 a násl. občanského zákoníku
									
									
I. 
SMLUVNÍ STRANY
									
Název:	firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………….soudem , oddíl ….. , vložka …………	
Sídlo:		     		……………………………….					
IČO/RČ:		     	……………………………….
DIČ:		     		……………………………….	
Číslo účtu:			……………………………….
Bankovní spojení:		……………………………….	
Zastupuje:			……………, ………….
(dále jen „postupitel“)									
									
a
									
Název:	Pavel Krbec			
Sídlo:				Kozinova 144, 344 01  Domažlice				
IČO:				69253081					
Číslo účtu:			159 335 603/0300						
Bankovní spojení:		ČSOB-divize IPB Praha - Eden	
Zastupuje:                  		Pavel Krbec
(dále jen „postupník“)
									
									
uzavřely tuto smlouvu o postoupení pohledávek:

									


II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY
									
2.1. Postupitel postupuje postupníkovi dnem podpisu této smlouvy své pohledávky uvedené v příloze této smlouvy vůči dlužníkovi: ………………………………….., IČ: …………, se sídlem ………………….. (dále jen dlužník) v celkové částce …………………….,-Kč. (slovy:…………………………..korunčeských0haléřů) včetně příslušenství a dalších práv s ní spojených a postupník tuto pohledávku včetně příslušenství a dalších práv s ní spojených přijímá.	
2.2. Příslušenstvím pohledávky se rozumí úroky z prodlení, poplatek z prodlení, dlužné poplatky apod. a náklady spojené s jejich uplatněním.	
								


III. 
VÝŠE A SPLATNOST ÚPLATY
									
3.1. Postoupení pohledávky mezi postupitelem a postupníkem se sjednává za úplatu, která činí celkem ……………………………..,- Kč (slovy:…………………………..korunčeských0haléřů).	
3.2. Úplatu uvedenou v odstavci 3.1. uhradí postupník postupiteli převodem na účet číslo ………………, ……………………. nebo složením v hotovosti, a to do …………… od podpisu této smlouvy.		
3.3. Za úhradu se považuje připsání částky na účet postupitele nebo složení hotovosti postupiteli.									
	
IV. 
INFORMACE A DOKUMENTY O DLUŽNÍKOVI

4.1. Postupitel prohlašuje, že mu není znám žádný důvod, který by bránil postoupení pohledávky.
4.2. Postupitel ručí za existenci postoupené pohledávky.					
4.3. Na vyžádání poskytne postupitel postupníkovi veškerou dokumentaci k převáděné pohledávce, která prokazuje existenci pohledávky proti dlužníkovi, jakož i veškeré další informace týkající se postoupené pohledávky (zejména faktury, platební rozkazy, dodací listy, uznání dluhu, apod.), které budou potřebné pro úspěšné vypořádání pohledávky s dlužníkem.	
4.4. Postupitel se zavazuje, že ihned po podpisu této smlouvy zašle písemné Oznámení o postoupení pohledávek dlužníkovi a oznámí postoupení pohledávek i dalším osobám, které poskytly zajištění.
4.5. Postupitel při podpisu této smlouvy vystaví a postupníkovi předá také jeden originál Oznámení o postoupení pohledávek.
4.6. Postupitel dále prohlašuje, že postoupení pohledávek, které jsou předmětem této smlouvy, není v rozporu se žádnou jeho dohodou s dlužníkem a není mu nic známo o tom, že postoupená pohledávka nemůže být postižena výkonem rozhodnutí.								



V. 
DALŠÍ UJEDNÁNÍ
									
5.1. Dojde-li k plnění dlužníka, byť i jen částečnému, po uzavření této smlouvy postupiteli, zavazuje se tento převést zaplacenou část na účet postupníka bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 14 dnů ode dne jejího přijetí.									
5.2. Jestliže postupník nezaplatí částkou specifikovanou v bodě 3.1 této smlouvy do lhůty splatnosti, pozbývá tato smlouva účinnosti následujícím dnem, pro takovou část pohledávky z původní výše postoupené pohledávky, která je dána podílem v poměru neprovedené úplaty na celkové úplatě. Tato smlouva zároveň zaniká ve shora uvedené části a postupitel se stává v této části znovu věřitelem dlužníka, včetně veškerého příslušenství a všech práv, která jsou s pohledávkou spojená. Postupník je povinen do 5 pracovních dnů po uplynutí shora uvedené lhůty tuto skutečnost písemně oznámit postupiteli a dlužníkovi.								



VI. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Nedílnou součástí této smlouvy je seznam předávaných pohledávek uvedených v příloze této smlouvy a přílohy dokladů svědčících o pohledávkách postupitele vůči dlužníkovi.
6.2. Smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
6.3. Tato smlouva zaniká písemnou dohodou smluvních stran nebo zrušením dle odstavce 5.2.	
6.4. Obsah této smlouvy může být měněn pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.
6.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.									
									



V ……………….. dne ……………..				     V Domažlicích dne ………………..								
	

…………………………………                                                   …………………………………	
         postupitel						     postupník	
							   	 

Příloha č. 1
ke smlouvě o postoupení pohledávek

uzavřené mezi

Název:	firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………….soudem , oddíl ….. , vložka …………	
Sídlo:		     		……………………………….					
IČO/RČ:		     	……………………………….
DIČ:		     		……………………………….	
Číslo účtu:			……………………………….
Bankovní spojení:		……………………………….	
Zastupuje:			……………, ………….
(dále jen „postupitel“)									
									
a
									
Název:	Pavel Krbec			
Sídlo:				Kozinova 144, 344 01  Domažlice				
IČO:				69253081					
Číslo účtu:			159 335 603/0300						
Bankovní spojení:		ČSOB-divize IPB Praha - Eden	
Zastupuje:                  		Pavel Krbec
(dále jen „postupník“)									
									


Seznam postoupených pohledávek

IČO				Název firmy			Částka (v Kč)		Splatnost















V ……………….. dne ……………..				 V Domažlicích dne ………………..	



…………………………………                                               …………………………………		postupitel						 postupník
							    






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



								V …………………dne…………………


Věc: Oznámení o změně věřitele

	Oznamujeme Vám tímto, že dne ………………………… byly postoupeny pohledávky mezi:


Název:	firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………….soudem , oddíl ….. , vložka …………	
Sídlo:		     		……………………………….					
IČO/RČ:		     	……………………………….
DIČ:		     		……………………………….	
Číslo účtu:			……………………………….
Bankovní spojení:		……………………………….	
Zastupuje:			……………, ………….
(dále jen postupitel)									
									
a
									
Název:	Pavel Krbec			
Sídlo:				Kozinova 144, 344 01  Domažlice				
IČO:				69253081					
Číslo účtu:			159 335 603/0300						
Bankovní spojení:		ČSOB-divize IPB Praha - Eden	
Zastupuje:                  		Pavel Krbec
(dále jen postupník)									
		
Jedná se o následující pohledávky:


IČO		Název firmy		   Částka (v Kč)		    Splatnost




	S ohledem na shora uvedené se dnem postoupení pohledávek stal postupník Vaším věřitelem a Vy jako dlužník jste povinen plnit své závazky firmě:

Pavel Krbec, se sídlem: Kozinova 144, 344 01  Domažlice
Tel.: 379 778 863, 608 333 442, E-mail: pohledavky@pohledavky.com, www.pohledavky.com

	Své závazky vůči novému věřiteli zaplaťte na účet číslo:		159 335 603/0300
									Bankovní spojení:										ČSOB-divize IPB Praha - Eden	

									…………………………….
									   podpis postupitele

