Umowa nr ……../20……………..
W sprawie przejęcia długu z tytułu odpłatności za usługi edukacyjne na studiach
zawarta w dniu ……………… roku w Białymstoku pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………..,
adres……………………………………………………………………………………………..
NIP: ……………………………………………………………………………………………..
zwaną dalej Przejmujący dług (Płatnikiem)
reprezentowaną przez …………………………………………………………………………...
a
Wyższą Szkołą Medyczną w Białymstoku , ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok,
Zwaną dalej Uczelnią (Wierzycielem),
reprezentowaną przez Mikołaja Tomulewicza - Kanclerza Uczelni upoważnionego do składania
oświadczeń woli w imieniu Uczelni .
§1
Przedmiotem umowy jest dług z tytułu odpłatności za usługi edukacyjne, w wysokości ……… zł
za rok akademicki ….…….., którą zobowiązany jest uiszczać student kierunku …………… .studia
……………………………… w Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku,
Pan/Pani………………………., PESEL – …………………. , nr albumu ……………………….
§2
Przejmujący oświadcza, że przejmuje opisany w §1 dług w wysokości ……………………… zł.
Zapłata nastąpi w …………. ratach wg załączonego harmonogramu. Faktura będzie wystawiona
każdorazowo po opłaceniu raty.
§3
Student (Dłużnik) oświadcza, że wyraża zgodę na przejęcie opisanego w § 2 długu.
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§4
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd
właściwy, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron
i dłużnika.

Podpis i pieczęć Kanclerza

Podpis Studenta

Podpis i pieczęć
Przejmującego dług

Harmonogram wpłat czesnego
Czesne opłaca się w ratach miesięcznych
I rata : do 05 września 2020 r.,
II rata : do 05 października 2020 r
III rata: do 05 listopada 2020 r.,
IV rata : do 05 grudnia 2020 r.,
V rata : do 05 stycznia 2021 r.,
VI rata : do 05 luty 2021 r.
VII rata : do 05 marca 2021 r.
VIII rata: do 05 kwietnia 2021 r.
IX rata : do 05 maja 2021 r.
X rata : do 05 czerwca 2021 r.
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