
Regulamin Cesji. 
 

§ 1  Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady Cesji. 
2. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej pod adresem https://home.pl/regulaminy. 

 
§2 Definicje 

 
Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

a) home.pl - home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS 0000431335, NIP: 8522103252, REGON: 811158242, o kapitale zakładowym w wysokości 
1.233.400,00 złotych w całości opłaconym. 

b) Cesja – przeniesienie przez Cedenta ogółu praw i obowiązków wynikających z Umowy dotyczącej 
Usługi objętej cesją na Cesjonariusza, który przejmuje ogół praw i obowiązków wynikających z Umowy 

dotyczącej Usługi objętej cesją. 
c) Cesja elektroniczna – zmiana Abonenta Usługi objętej cesją, dokonana w formie elektronicznej, 

poprzez wykorzystanie Opcji cesji elektronicznej, udostępnionej w Panelu Klienta. Cesja elektroniczna 
jest uproszczoną procedurą zmiany Abonenta Usługi objętej cesją, przeprowadzoną w sposób 
zautomatyzowany w ramach której home.pl nie jest zobowiązana i nie ma możliwości weryfikacji 
skuteczności i ważności czynności obejmującej Cesję oraz oświadczeń/uprawnień/danych 
złożonych/posiadanych/podanych przez Cedenta/Cesjonariusza i osoby fizyczne dokonujące czynności 
w imieniu Cedenta/Cesjonariusza w ramach Cesji elektronicznej. Szczegółowe zasady Cesji 

elektronicznej zostały opisane w §3 niniejszego Regulaminu. 
d) Cesja papierowa - zmiana Abonenta Usługi objętej cesją, dokonana z wykorzystaniem Usługi cesji 

papierowej. Szczegółowe zasady Cesji papierowej i Usługi cesji papierowej zostały opisane w §4 
niniejszego Regulaminu. 

e) Cedent – Klient, który na podstawie Umowy dotyczącej Usługi objętej cesją korzystał z Usługi objętej 
cesją, który przeniósł na Cesjonariusza ogół praw i obowiązków wynikających z Umowy dotyczącej 
Usługi objętej cesją. 

f) Cesjonariusz - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 
której ustawa przyznaje zdolność prawną, która w wyniku Cesji przejęła ogół praw i obowiązków 
wynikających z Umowy dotyczącej Usługi objętej cesją. 

g) Klient/Abonent – korzystająca z Usługi, na podstawie Umowy, osoba fizyczna, osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. 

h) Opcja cesji elektronicznej – narzędzie/funkcja udostępniona Klientowi w Panelu Klienta w celu 



dokonania Cesji elektronicznej. Opcja cesji elektronicznej zostaje udostępniona Klientowi w chwili 
założenia Panelu Klienta dla danego Klienta. Klient może z poziomu Panelu Klienta aktywować albo 
wyłączyć Opcję cesji elektronicznej. Wyłączenie Opcji cesji elektronicznej powoduje brak możliwości 

dokonania Cesji elektronicznej. Ponowna aktywacja Opcji cesji elektronicznej jest możliwa wyłącznie 
za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta po zweryfikowaniu Klienta i złożeniu przez niego 
odpowiedniej dyspozycji w formie wiadomości elektronicznej lub w trakcie rozmowy telefonicznej. 

i) Panel Klienta – narzędzie do zarządzania usługą home.pl i kontaktu z home.pl, dostępne po 
zalogowaniu przez Klienta na stronie internetowej pod adresem https://home.pl. 

j) Regulamin – niniejszy regulamin. 
k) Regulamin sieci home.pl - Regulamin sieci home.pl, dostępny na stronie internetowej pod adresem 

https://home.pl/regulaminy. 
l) Regulamin Usługi objętej cesją – regulamin inny niż niniejszy Regulamin i Regulamin sieci home.pl, 

wydany przez home.pl lub inny podmiot, określający zasady korzystania z Usługi objętej cesją, dostępny 
na stronie internetowej pod adresem https://home.pl/regulaminy, w tym regulaminy promocji jeśli 
Usługa objęta cesją została zarejestrowana/odnowiona w ramach promocji. 

m) Specyfikacja Usługi objętej cesją - opis właściwości danej Usługi, dostępny na stronie internetowej 
pod adresem https://home.pl. 

n) Umowa – umowa zawarta pomiędzy home.pl a Klientem o świadczenie Usługi objętej cesją, której 
integralną część stanowi Regulamin Organizatora lub Regulamin Usługi objętej cesją. 

o) Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez home.pl dla Klienta. 
p) Usługa objęta cesją – Usługa, będąca przedmiotem Cesji papierowej lub Cesji elektronicznej. 
q) Usługa podlegająca cesji elektronicznej – Usługa, która może być przedmiotem Cesji lub Cesji 

elektronicznej, z wyłączeniem Usług niepodlegających cesji elektronicznej. 
r) Usługa podlegająca cesji papierowej – Usługa, która może być przedmiotem cesji lub Cesji 

papierowej, z wyłączeniem Usług niepodlegających cesji papierowej. 

s) Usługa niepodlegająca cesji elektronicznej – Usługa, która nie może być przedmiotem Cesji lub Cesji 
elektronicznej, tj.: 

(i) Usługa wymieniona w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, lub 
(ii) Usługa, co do której możliwość Cesji została wyłączona w powszechnie obowiązujących 

przepisach, lub 
(iii) Usługa, co do której możliwość Cesji lub Cesji elektronicznej została wyłączona w 

Specyfikacji Usługi objętej cesją, lub 

(iv) Usługa, co do której możliwość Cesji lub Cesji elektronicznej została wyłączona w 
Regulaminie sieci home.pl, lub 

(v) Usługa, co do której możliwość Cesji lub Cesji elektronicznej została wyłączona w 
Regulaminie Usługi objętej cesją, lub 

(vi) Usługa, co do której możliwość Cesji lub Cesji elektronicznej została wyłączona w 
Umowie, lub 



(vii) Usługa, z tytułu której na dzień wszczęcia procedury Cesji elektronicznej nie zostały w 
całości lub w części uiszczone Opłata Abonamentowa lub inne należności związane z 
korzystaniem z Usługi, lub 

(viii) Usługa, do której zakończenia Okresu Abonamentowego pozostało 3 dni lub mniejsza 
liczba dni niż 3 dni, lub  

(ix) Usługa, co do której możliwość Cesji lub Cesji elektronicznej została wyłączona w 
zasadach korzystania z Usługi opracowanych przez Partnera, który w zakresie Usługi jest 
podwykonawcą home.pl lub producentem oprogramowania komputerowego koniecznego 
do korzystania z Usługi. 

t) Usługa niepodlegająca cesji papierowej – Usługa, która nie może być przedmiotem Cesji lub Cesji 

papierowej, tj.: 
(i) Usługa wymieniona w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, lub 
(ii) Usługa, co do której możliwość Cesji została wyłączona w powszechnie obowiązujących 

przepisach, lub 
(iii) Usługa, co do której możliwość Cesji lub Cesji papierowej została wyłączona w 

Specyfikacji Usługi objętej cesją, lub 
(iv) Usługa, co do której możliwość Cesji lub Cesji papierowej została wyłączona w 

Regulaminie sieci home.pl, lub 
(v) Usługa, co do której możliwość Cesji lub Cesji papierowej została wyłączona w 

Regulaminie Usługi objętej cesją, lub 
(vi) Usługa, co do której możliwość Cesji lub Cesji papierowej została wyłączona w Umowie, 

lub 
(vii) Usługa, z tytułu której na dzień złożenia wniosku o dokonanie Cesji papierowej nie zostały 

w całości lub w części uiszczone Opłata Abonamentowa lub inne należności związane z 
korzystaniem z Usługi, lub 

(viii) Usługa, do której zakończenia Okresu Abonamentowego pozostało 7 dni lub mniejsza 
liczba dni niż 7 dni, lub  

(ix) Usługa, co do której możliwość Cesji lub Cesji papierowej została wyłączona w zasadach 
korzystania z Usługi opracowanych przez Partnera, który w zakresie Usługi jest 
podwykonawcą home.pl lub producentem oprogramowania komputerowego koniecznego 
do korzystania z Usługi. 

u) Usługa cesji papierowej – usługa świadczona przez home.pl, polegająca na pośredniczeniu w 

przeprowadzeniu Cesji papierowej, obejmująca w szczególności czynności takie jak: udostępnienie 
formularza wniosku o dokonanie Cesji papierowej, weryfikacja formalna i merytoryczna pisemnego 
wniosku o dokonanie Cesji papierowej oraz dokumentów dołączonych do tego wniosku, wzywanie do 
uzupełnienia braków formalnych i merytorycznych wniosku o dokonanie Cesji papierowej, wzywanie 
do przedłożenia dokumentów/oświadczeń koniecznych do dokonania Cesji papierowej, informowanie 
Cedenta i Cesjonariusza o przebiegu Cesji papierowej, zmiana danych Abonenta Usługi objętej cesją, 



wprowadzenie odpowiednich zmian związanych z Cesją papierową w Panelu Klienta przypisanego do 
Cesjonariusza. W przypadku Cesji papierowej usługi hostingu Usługa cesji papierowej obejmuje także 
backup danych zgromadzonych w ramach serwera oraz konta pocztowego wykonany od dnia 

potwierdzenia przyjęcia wniosku o dokonanie Cesji papierowej w sposób opisany w §4 pkt 9. Dane 
objęte backupem przechowywane są jedynie przez 30 dni od dnia ich utrwalenia. Szczegółowe zasady 
świadczenia Usługi cesji papierowej zostały opisane w §4 niniejszego Regulaminu. 

v) Wnioskodawca – podmiot składający wniosek o dokonanie Cesji papierowej. 
 

§3 Cesja elektroniczna 
 

1. Cesję elektroniczną można dokonać wyłącznie w zakresie Usług podlegających cesji elektronicznej 
(definicja w §2 lit. q) niniejszego Regulaminu). 

2. Cesji elektronicznej nie można dokonać w zakresie Usług niepodlegających cesji elektronicznej 
(definicja w §2 lit. s) niniejszego Regulaminu). 

3. Warunkami koniecznymi do dokonania Cesji elektronicznej są: 
a) dokonanie aktywacji Opcji cesji elektronicznej z poziomu Panelu Klienta, oraz 
b) wskazanie Usługi objętej cesją z wykorzystaniem formularza udostępnionego w Panelu Klienta, oraz 

c) podanie prawdziwych, aktualnych, zgodnym z rzeczywistym stanem rzeczy danych Cedenta i 
Cesjonariusza z wykorzystaniem formularza udostępnionego w Panelu Klienta w zakresie wskazanym 
w tym formularzu, oraz 

d) złożenie w kolejnych etapach Cesji elektronicznej wszystkich wymaganych od Cedenta lub 
Cesjonariusza oświadczeń o treści wskazanej przez home.pl w trakcie Cesji elektronicznej dotyczących: 

(i) akceptacji niniejszego Regulaminu, Regulaminu sieci home.pl, Regulaminu Usługi objętej 
cesją, 

(ii) uprawnień do dokonania Cesji elektronicznej i uprawnień do działania w imieniu Cedenta 

lub Cesjonariusza, oraz 
(iii) ważności i skuteczności Cesji elektronicznej, oraz 
(iv) prawidłowości, zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy, aktualności danych Cedenta lub 

Cesjonariusza, podanych w ramach Cesji elektronicznej, oraz 
(v) dokonania przez Cedenta przeniesienia ogółu praw i obowiązków wynikających z Umowy 

dotyczącej Usługi objętej cesją na rzecz Cesjonariusza, oraz 
(vi) przejęcia przez Cesjonariusza ogółu praw i obowiązków wynikających z Umowy 

dotyczącej Usługi objętej cesją, oraz 
(vii) odpowiedzialności wobec home.pl w przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń lub 

podania nieprawidłowych, niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub nieaktualnych 
danych Cedenta lub Cesjonariusza, oraz 

e) autoryzacja Cesji elektronicznej przez Cedenta i Cesjonariusza w sposób wymagany przez home.pl 
poprzez dokonywanie kolejnych czynności zgodnie ze wskazaniami home.pl w kolejnych etapach Cesji 



elektronicznej, oraz 
f) założenie nowego Panelu Klienta dla Cesjonariusza, który dotychczas nie korzystał z Usług (w 

przypadku, gdy cesja może zostać wykonana technicznie w trybie założenia dla Cesjonariusza nowego 

Panelu Klienta). 
4. Cesja elektroniczna jest dokonana (dochodzi do skutku) z chwilą przesłania przez home.pl do Cedenta 

(na adres email podany w Panelu Klienta) i do Cesjonariusza (na adres email podany w formularzu 
udostępnionym w Panelu Klienta) wiadomości elektronicznej potwierdzającej dokonanie Cesji 
elektronicznej zawierającej: dokumenty w formacie PDF wygenerowane w systemie home.pl, 
stwierdzające dokonanie Cesji elektronicznej oraz zawierające informacje utrwalone w systemie 
home.pl niezbędne do zidentyfikowania Cesji elektronicznej, w tym adresy IP, z których zostały 

wykonane czynności w ramach Cesji elektronicznej. Z chwilą potwierdzenia wykonania Cesji 
elektronicznej, home.pl wyraża w rozumieniu Kodeksu cywilnego zgodę na zmianę strony (dłużnika i 
wierzyciela) Umowy. 

5. W przypadku, gdy w trakcie Cesji elektronicznej lub po dokonaniu Cesji elektronicznej home.pl 
poweźmie jakiekolwiek wątpliwości co do prawdziwości danych, oświadczeń wskazanych w pkt 3 lit. 
c) - d) powyżej, albo co do skuteczności lub ważności Cesji elektronicznej home.pl jest uprawniony do 
wezwania w trybie wiadomości elektronicznej Cedenta (na adres email podany w Panelu Klienta) lub 

Cesjonariusza (na adres email podany w formularzu udostępnionym w Panelu Klienta) do złożenia 
wszelkich koniecznych oświadczeń, wyjaśnień, dokumentów w terminie wskazanym przez home.pl, nie 
krótszym jednak niż 2 dni robocze. 

6. W przypadku, gdy wezwanie, o którym mowa w pkt 5 powyżej, nastąpi w trakcie Cesji elektronicznej 
home.pl jest uprawniona do wstrzymania Cesji elektronicznej do czasu złożenia oświadczeń wyjaśnień, 
dokumentów, a gdy nastąpi odmowa ich złożenia albo nie zostaną one złożone w terminie wskazanym 
w pkt 5 powyżej, albo z tychże oświadczeń, wyjaśnień, dokumentów nie wynika że Cesja elektroniczna 
została dokonana przez osoby uprawnione lub że była ważna lub skuteczna lub że dane, oświadczenia 

wskazane w pkt 3 lit. c) - d) powyżej, były prawdziwe - home.pl jest uprawniona do zablokowania Opcji 
cesji elektronicznej i odmowy dokonania Cesji elektronicznej, o czym informuje w trybie wiadomości 
elektronicznej Cedenta (na adres email podany w Panelu Klienta) i Cesjonariusza (na adres email 
podany w formularzu udostępnionym w Panelu Klienta). 

7. W przypadku, gdy wezwanie, o którym mowa w pkt 5 powyżej, nastąpi po dokonaniu Cesji 
elektronicznej i nastąpi odmowa złożenia oświadczeń, wyjaśnień, dokumentów albo nie zostaną one 
złożone w terminie wskazanym w pkt 5 powyżej, albo z tychże oświadczeń, wyjaśnień, dokumentów 

nie wynika że Cesja elektroniczna została dokonana przez osoby uprawnione lub że była ważna lub 
skuteczna lub że dane, oświadczenia wskazane w pkt 3 lit. c) - d) powyżej, były prawdziwe - home.pl 
jest uprawniona do anulowania Cesji elektronicznej i zablokowania Opcji cesji elektronicznej do czasu 
przedstawienia odpowiednich dokumentów, w tym orzeczeń sądowych, o czym informuje w trybie 
wiadomości elektronicznej Cedenta (na adres email podany w Panelu Klienta) i Cesjonariusza (na  adres 
email podany w formularzu udostępnionym w Panelu Klienta). 



8. home.pl nie odpowiada za brak możliwości dokonania czynności w ramach Cesji elektronicznej 
wynikającej z nieaktualności, nieprawdziwości lub niezgodności z rzeczywistym stanem rzeczy danych 
podanych przez Cedenta lub Cesjonariusza w ramach Cesji elektronicznej. 

9. W przypadku stwierdzenia, iż dane podane przez Cedenta lub Cesjonariusza w ramach Cesji 
elektronicznej są nieaktualne, nieprawdziwe lub niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy home.pl jest 
uprawniona do zablokowania Opcji cesji elektronicznej i odmowy dokonania Cesji elektronicznej, o 
czym informuje w trybie wiadomości elektronicznej Cedenta (na adres email podany w Panelu Klienta) 
i Cesjonariusza (na adres email podany w formularzu udostępnionym w Panelu Klienta). 
 

§4 Cesja papierowa 

 
1. Cesję papierowej można dokonać wyłącznie w zakresie Usług podlegających cesji papierowej 

(definicja w  §2 lit. r) niniejszego Regulaminu). 
2. Cesji papierowej nie można dokonać w zakresie Usług niepodlegających cesji papierowej (definicja w 

§2 lit. v) niniejszego Regulaminu). 
3. Z uwagi na to, iż home.pl wyłącznie pośredniczy w przeprowadzeniu Cesji papierowej poprzez 

dokonywanie czynności wymienionych w §2 lit. u) - home.pl nie gwarantuje dokonania Cesji 

papierowej. 
4. Z zastrzeżeniem pkt 3 powyżej, warunkiem koniecznym do dokonania Cesji papierowej jest złożenie 

pisemnego wniosku o dokonanie Cesji papierowej. Pisemny wniosek powinien być złożony poprzez 
wygenerowanie, wypełnienie, podpisanie formularza dostępnego w Panelu Klienta, a następnie 
przesłanie go do home.pl. 

5. Wniosek o dokonanie Cesji papierowej powinien być złożony wspólnie przez Cedenta i Cesjonariusza. 
Wniosek o dokonanie Cesji papierowej może być złożony wyłącznie przez Cedenta lub wyłącznie przez 
Cesjonariusza jedynie w przypadku wystąpienia trwałych, niezależnych od nich okoliczności 

uniemożliwiających wspólne złożenie wniosku. 
6. Wniosek o dokonanie Cesji papierowej musi zawierać: 
a) dane wskazane w formularzu, o którym mowa w pkt 4 powyżej, w tym: 

(i) aktualne, prawdziwe i zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy dane Cedenta, oraz 
(ii) aktualne, prawdziwe i zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy dane Cesjonariusza, oraz 
(iii) aktualne, prawdziwe i zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy dane osoby do kontaktu 

działającej w imieniu Cesjonariusza, oraz 

b) wskazanie Usługi objętej cesją, oraz 
c) wskazanie czynności prawnej, z której wynika Cesja, oraz 
d) podpis Cedenta i Cesjonariusza, a w przypadku Przedsiębiorców podpis powinien być opatrzony 

pieczęcią firmową, 
e) wymagane od Cedenta lub Cesjonariusza oświadczenia o treści wskazanej przez home.pl w formularzu, 

o którym mowa w pkt 4 powyżej oraz w trakcie Cesji papierowej dotyczące: 



(i) akceptacji niniejszego Regulaminu, Regulaminu sieci home.pl, Regulaminu Usługi objętej 
cesją, oraz 

(ii) uprawnień do dokonania Cesji papierowej i uprawnień do działania w imieniu Cedenta lub 

Cesjonariusza, oraz 
(iii) ważności i skuteczności Cesji papierowej, oraz 
(iv) prawidłowości, zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy, aktualności danych Cedenta lub 

Cesjonariusza, podanych w ramach Cesji papierowej i we wniosku o jej dokonanie, oraz 
(v) dokonania przez Cedenta przeniesienia ogółu praw i obowiązków wynikających z Umowy 

dotyczącej Usługi objętej cesją na rzecz Cesjonariusza, oraz 
(vi) przejęcia przez Cesjonariusza ogółu praw i obowiązków wynikających z Umowy 

dotyczącej Usługi objętej cesją, oraz 
(vii) odpowiedzialności wobec home.pl w przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń lub 

podania nieprawidłowych, niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub nieaktualnych 
danych Cedenta lub Cesjonariusza, oraz 

(viii) przetwarzania danych osobowych Cesjonariusza, oraz 
(ix) prawa Cesjonariusza oraz kolejnych Cesjonariuszy do wglądu w dokumenty księgowe, w 

tym faktury VAT  wystawione na rzecz Cedenta oraz dane, w tym dane osobowe Cedenta 

zawarte w tych dokumentach (w przypadku, gdy z przyczyn technicznych cesja nie może 
zostać wykonana w trybie założenia dla Cesjonariusza nowego Panelu Klienta). 

7. Do wniosku o dokonanie Cesji papierowej powinny zostać dołączone wszelkie dokumenty 
potwierdzające, dane i oświadczenia wskazane w pkt 6 powyżej, w tym w szczególności: uprawnienie 
do reprezentowania Wnioskodawcy (pełnomocnictwa, odpisy KRS, dane z innych rejestrów, uchwały, 
umowy, orzeczenia itp.) prawdziwość i aktualność danych Cedenta i Cesjonariusza, treść czynności 
prawnej, z której wynika Cesja, złożenie oświadczeń  o przeniesieniu przez Cedenta i przyjęciu przez 
Cesjonariusza ogółu praw i obowiązków wynikających z Umowy dotyczącej Usługi objętej cesją. 

8. W przypadku, gdy wniosek o dokonanie Cesji papierowej nie zawiera wszystkich koniecznych 
elementów wskazanych w pkt 5 i 6 powyżej oraz pkt 11 lit. a) poniżej i pkt 12 lit. a) poniżej, home.pl 
wzywa Wnioskodawcę w trybie wiadomości elektronicznej do uzupełnienia braków wniosku o 
dokonanie Cesji papierowej w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze. W przypadku, gdy wniosek o 
dokonanie Cesji papierowej wskazuje inne dane Cedenta niż dane ujawnione w Panelu Klienta home.pl 
wzywa Cedenta w trybie wiadomości elektronicznej do zaktualizowania danych ujawnionych w Panelu 
Klienta. Do czasu uzupełnienia wniosku o dokonanie Cesji papierowej lub aktualizacji danych Cedenta  

w Panelu Klienta wniosek ten nie jest on rozpoznawany. W przypadku odmowy uzupełnienia wniosku 
o dokonanie Cesji home.pl lub aktualizacji danych Cedenta w Panelu Klienta, home.pl odmawia 
wykonania Cesji papierowej, o czym informuje Wnioskodawcę w trybie wiadomości elektronicznej. Za 
odmowę uzupełnienia wniosku o dokonanie Cesji papierowej lub aktualizacji danych Cedenta w Panelu 
Klienta uznaje się także brak uzupełnienia wniosku o dokonanie Cesji papierowej lub aktualizacji 
danych Cedenta w Panelu Klienta w terminie wskazanym przez home.pl. 



9. Przyjęcie wniosku o dokonanie Cesji papierowej zostaje potwierdzone poprzez przesłanie do 
Wnioskodawcy potwierdzenia przyjęcia w trybie wiadomości elektronicznej. 

10. Rozpatrzenie wniosku o dokonanie Cesji papierowej następuje w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia 

jego przyjęcia w sposób opisany w pkt 9 powyżej. Do terminu wskazanego w zdaniu poprzednim nie 
wlicza się okresu, który wyznaczono do uzupełnienia wniosku o dokonanie Cesji papierowej lub 
przedłożenia wszelkich koniecznych oświadczeń, wyjaśnień, dokumentów. 

11. W przypadku, gdy w skutek okoliczności uniemożliwiających wspólne działanie Cedenta i 
Cesjonariusza, wniosek o dokonanie Cesji papierowej złożony został jedynie przez Cesjonariusza: 

a) do wniosku o dokonanie Cesji papierowej powinno być dołączone oświadczenie Cesjonariusza 
wskazujące na przyczyny braku możliwości wspólnego złożenia wniosku o dokonanie Cesji papierowej 

przez Cedenta i Cesjonariusza, oraz 
b) o wpłynięciu wniosku o dokonanie Cesji papierowej informowany jest Cedent w trybie wiadomości 

elektronicznej. Wiadomość elektroniczna zawiera informację, iż Cedent jest zobowiązany do zgłoszenia 
w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia wysłania do niego wiadomości email wszelkich 
okoliczności/zastrzeżeń wpływających na ważność i skuteczność Cesji objętej wnioskiem o dokonanie 
Cesji papierowej pod rygorem przyjęcia, iż nie kwestionuje, że skutecznie i ważnie dokonał 
przeniesienia na Cesjonariusza ogółu praw i obowiązków wynikających z Umowy dotyczącej Usługi 

objętej cesją. 
12. W przypadku, gdy w skutek okoliczności uniemożliwiających wspólne działanie Cedenta i 

Cesjonariusza, wniosek o dokonanie Cesji złożony został jedynie przez Cedenta: 
a) do wniosku o dokonanie Cesji papierowej powinno być dołączone oświadczenie Cedenta wskazujące 

na przyczyny braku możliwości wspólnego złożenia wniosku o dokonanie Cesji papierowej przez 
Cedenta i Cesjonariusza oraz oświadczenie Cesjonariusza z którego wynika, iż akceptuje on Regulamin 
Cesji, Regulamin sieci home.pl, Regulamin Usługi objętej cesją i wyraża on zgodę na przetwarzanie 
jego danych osobowych przez home.pl Spółkę Akcyjną z siedzibą w Szczecinie (KRS 0000431335) 

oraz inne podmioty, w tym Rejestry Nazw Domen, Jednostki certyfikujące w celu i w zakresie 
koniecznym do prawidłowego i należytego wykonywania Usługi objętej cesją oraz do prawidłowego 
przeprowadzenia Cesji papierowej, oraz 

b) o wpłynięciu wniosku o dokonanie Cesji papierowej informowany jest Cesjonariusz w trybie 
wiadomości elektronicznej. Wiadomość elektroniczna zawiera informację, iż Cesjonariusz jest 
zobowiązany do zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia wysłania do niego 
wiadomości email wszelkich okoliczności/zastrzeżeń wpływających na ważność i skuteczność Cesji 

objętej wnioskiem o dokonanie Cesji papierowej pod rygorem przyjęcia, iż nie kwestionuje, że 
skutecznie i ważnie dokonał przejęcia ogółu praw i obowiązków wynikających z Umowy dotyczącej 
Usługi objętej cesją. 

13. Cesja papierowej jest dokonana (dochodzi do skutku) z chwilą przesłania przez home.pl do Cedenta i 
Cesjonariusza w trybie wiadomości elektronicznej potwierdzenia wykonania Cesji papierowej. Z chwilą 
przesłania wiadomości wskazanej w zdaniu pierwszym, home.pl wyraża w rozumieniu Kodeksu 



cywilnego zgodę na zmianę strony (dłużnika i wierzyciela) Umowy. 
14. W przypadku, gdy w trakcie Cesji papierowej lub po dokonaniu Cesji papierowej: 
a) home.pl poweźmie jakiekolwiek wątpliwości co do prawdziwości oświadczeń/danych wskazanych we 

wniosku o dokonanie Cesji papierowej, albo co do skuteczności lub ważności Cesji objętej wnioskiem 
o dokonanie Cesji papierowej, lub 

b) Cedent lub Cesjonariusz powiadomią home.pl o zastrzeżeniach co do ważności lub skuteczności Cesji 
objętej wnioskiem o dokonanie Cesji papierowej, 
home.pl jest uprawniony do wezwania w trybie wiadomości elektronicznej Cedenta lub Cesjonariusza 
do złożenia wszelkich koniecznych oświadczeń, wyjaśnień, dokumentów w terminie wskazanym przez 
home.pl nie krótszym jednak niż 2 dni robocze. 

15. W przypadku, gdy wezwanie, o którym mowa w pkt 14 powyżej, nastąpi w trakcie Cesji papierowej 
home.pl jest uprawniona do wstrzymania Cesji papierowej do czasu złożenia oświadczeń, wyjaśnień, 
dokumentów, a gdy Cedent lub Cesjonariusz odmówią złożenia oświadczeń, wyjaśnień, dokumentów, 
albo z tychże oświadczeń, wyjaśnień, dokumentów nie wynika że Cesja została dokonana przez osoby 
uprawnione lub że była ważna lub skuteczna lub że oświadczenia/dane podane we wniosku o dokonanie 
Cesji papierowej były prawdziwe - home.pl jest uprawniona do odmowy dokonania Cesji papierowej, 
o czym informuje Cedenta i Cesjonariusza w trybie wiadomości elektronicznej. Za odmowę złożenia 

oświadczeń, wyjaśnień, dokumentów uznaje się także brak złożenia oświadczeń, wyjaśnień, 
dokumentów w terminie wskazanym przez home.pl. 

16. W przypadku, gdy wezwanie, o którym mowa w pkt 14 powyżej, nastąpi po dokonaniu Cesji 
papierowej, a Cedent lub Cesjonariusz odmówią złożenia oświadczeń, wyjaśnień, dokumentów, albo z 
tychże oświadczeń, wyjaśnień, dokumentów nie wynika że Cesja została dokonana przez osoby 
uprawnione lub że była ważna lub skuteczna lub że oświadczenia/dane podane we wniosku o dokonanie 
Cesji papierowej były prawdziwe - home.pl jest uprawniona do anulowania wykonania Cesji 
papierowej, o czym informuje Cedenta i Cesjonariusza w trybie wiadomości elektronicznej. Za odmowę 

złożenia oświadczeń, wyjaśnień, dokumentów uznaje się także brak złożenia oświadczeń, wyjaśnień, 
dokumentów w terminie wskazanym przez home.pl. 

17. W przypadkach wskazanych w pkt 8, 15, 16 powyżej, home.pl jest uprawniona także do zablokowania 
Opcji cesji elektronicznej. 

18. home.pl nie odpowiada za brak możliwości dokonania czynności w ramach Cesji papierowej 
wynikającej z nieaktualności, nieprawdziwości lub niezgodności z rzeczywistym stanem rzeczy danych 
podanych przez Wnioskodawcę we wniosku o dokonanie Cesji papierowej lub danych podanych przez 

Cedenta w Panelu Klienta. 
19. Wszelkie wiadomości elektroniczne przewidziane w §4 będą przesyłane: 
a) do Cesjonariusza na adres email Cesjonariusza podany we wniosku o dokonanie Cesji papierowej, 
b) do Cedenta na adres email podany w Panelu Klienta oraz na adres email podany we wniosku o dokonanie 

Cesji papierowej. 
 



§5 Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują zapisy regulacji w 

podanej poniżej kolejności: 
a. Umowy, 
b. Regulaminu Usługi objętej cesją, 
c. Regulaminu sieci home.pl, 
d. Przepisy prawa polskiego. 
2. home.pl zastrzega sobie możliwość zmiany Załącznika nr 1 do Regulaminu oraz Załącznika nr 2 do 

Regulaminu poprzez zmianę Usług niepodlegających cesji papierowej lub Usług niepodlegających cesji 

elektronicznej (rozszerzanie i ograniczanie, dopisywanie nowych). Zmiana taka nie stanowi zmiany 
niniejszego Regulaminu. Zmiana taka nie wpływa na Cesje papierowej lub Cesje elektroniczne,  
dokonane przed wprowadzeniem zmiany. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu cesji 
 
Rodzaje Usług, których nie można cedować w ramach Cesji elektronicznej: 

a) Serwery dedykowane. 

b) Hosting dedykowany. 
c) Domeny ccTLD (inne niż polskie). 
d) Certyfikaty SSL. 
e) Oprogramowanie Antywirusowe Kaspersky (KIS i KAV). 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Załącznik nr 2 do Regulaminu cesji 
 
Rodzaje usług, których nie można cedować w ramach Cesji papierowej: 

a) Niektóre domeny ccTLD (inne niż polskie), których warunki danego Rejestru nie dopuszczają takiej 
możliwości. 

b) Certyfikaty SSL. 
c) Oprogramowanie Antywirusowe Kaspersky (KIS i KAV). 

 
 
 
 


