Załącznik do „Instrukcji kredytowej bankowości detalicznej mBanku S.A.”

UMOWA PRZEWŁASZCZENIA POJAZDU
z zastrzeżeniem warunku zawieszającego

zawarta w .............................................. w dniu .........................................
pomiędzy mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,
wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadającym numer identyfikacji
podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym,
którego
wysokość
wg
stanu
na
dzień
…………………………………
wynosi
…………………………… złotych, zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez:
1. …..............................................................................................................
2. …..............................................................................................................
( Imię, nazwisko i stanowisko)
a
1. .................................................................................................................
2. .................................................................................................................
( Imię, nazwisko właściciela pojazdu, nazwa, adres zameldowania, PESEL)
zwanym dalej Przewłaszczającym.
§1
Niniejsza umowa zawarta jest w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku
wynikającej z umowy kredytowej Nr …………………….zawartej w dniu …………….
pomiędzy Bankiem a
....................................................................................................................
....................................................................................................................
zwanej dalej Umowę Kredytową, będącej podstawą udzielenia kredytu
....................................................................................................................
....................................................................................................................
w wysokości ..................................................................................................
(słownie:….....................................................................................................
............................................................................................), zwanego dalej
Kredytem wraz z odsetkami, prowizjami i kosztami związanymi z kredytem.
Warunki udzielenia Kredytu i terminy jego spłaty określone są w w/w umowie
kredytowej, zwanej dalej Umową Kredytową.
§2
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1. Przewłaszczający oświadcza, że jest właścicielem pojazdu (określonego w
paragrafie …….. Umowy Kredytowej ):
1/ Rodzaj pojazdu (np. samochód osobowy, samochód ciężarowy, ciągnik )
...........................................................................................................
2/ Marka..................................................................................................
3/ Model(typ)............................................................................................
4/ Rok produkcji .......................................................................................
5/ Numer podwozia/nadwozia .....................................................................
6/ Pojemność silnika..................................................................................
zwanego dalej Pojazdem oraz że Pojazd ten stanowi jego wyłączna własność,
znajduje się w jego wyłącznej i swobodnej dyspozycji, nie jest obciążony
prawami osób trzecich, a rozporządzenie nim nie podlega żadnym
ograniczeniom ustawowym czy wynikającym z umowy lub czynności prawnej. W
szczególności Przewłaszczający oświadcza, iż Pojazd nie jest przedmiotem
umów leasingu i zastawu rejestrowego.
2. Do czasu całkowitej spłaty Kredytu Przewłaszczający zobowiązuje się do
niezbywania
oraz
nieobciążania
przedmiotu
zabezpieczenia
innymi
zobowiązaniami
§3
Przewłaszczający oświadcza, że nie składał wniosku o ogłoszenie upadłości i że nie
jest prowadzone wobec niego postępowanie upadłościowe oraz wedle najlepszej
wiedzy Przewłaszczającego nie istnieją żadne okoliczności mogące spowodować
wszczęcie takiego postępowania.
§4
Strony ustalają, że własność przedmiotu przewłaszczenia, o którym mowa w § 2,
zostaje przeniesiona na Bank pod warunkiem, że Kredyt, o którym mowa w § 1 lub
jego część nie zostanie spłacona w terminach określonych w Umowie Kredytowej
wraz z odsetkami, prowizjami i innymi kosztami lub Bank wypowie Umowę
Kredytową z innych przyczyn wskazanych w Umowie Kredytowej.
§5
1. W przypadku ziszczenia się warunku określonego w § 4 niniejszej umowy, Bank
złoży stosowne oświadczenie Przewłaszczającemu o przeniesieniu własności
przedmiotu przewłaszczenia oraz wystąpi do Przewłaszczającego z żądaniem
wydania przedmiotu przewłaszczenia.
2. Za datę przeniesienia własności na Bank uznaje się dzień skutecznego
powiadomienia Przewłaszczającego o skorzystaniu przez Bank z prawa
przeniesienia własności na podstawie spełnienia się warunku określonego w § 4.
Za datę skutecznego powiadomienia uważa się datę pierwszego awizowania
przesyłki poleconej, wysłanej na ostatni znany Bankowi adres korespondencyjny
Przewłaszczającego.
3. W przypadku przeniesienia na Bank własności przedmiotu przewłaszczenia,
Bank może zażądać dostarczenia przedmiotu przewłaszczenia do miejsca
wskazanego przez Bank. Przewłaszczający ma obowiązek dostarczyć go na
własny koszt. Jeśli nie nastąpi to w terminie wskazanym przez Bank, Bankowi
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przysługuje prawo odebrania przedmiotu przewłaszczenia i odliczenia kosztów
poniesionych od sumy uzyskanej z jego sprzedaży.
4. Strony uzgadniają, że z chwilą przejęcia przedmiotu przewłaszczenia na stan
Banku, Przewłaszczający zostanie zwolniony ze spłaty Kredytu maksymalnie do
realnej wartości przedmiotu zabezpieczenia na dzień przejęcia
od
Przewłaszczającego, według wyceny rzeczoznawcy wskazanego przez Bank.
Jeżeli wartość z wyceny nie pokryje w całości zadłużenie z tytułu Kredytu i
jednocześnie Bank sprzeda przedmiot przewłaszczenia za cenę wyższą, to
przyjmuje się, że przedmiot został przejęty za cenę, po której dokonano
sprzedaży.
§6
1. Przewłaszczający
może
Pojazd
używać
w
sposób
odpowiadający
jego właściwościom i przeznaczeniu, nie dopuszczając do obniżenia jego
wartości, z innej przyczyny niż normalne zużycie rzeczy.
2. Przewłaszczający zobowiązuje się eksploatować użyczony Pojazd zgodnie z
wymogami wytwórcy oraz dokonywać przewidzianych instrukcją przeglądów.
Przewłaszczający ma obowiązek niezwłocznego zawiadamiania Banku o
wszelkich istotnych uszkodzeniach i niesprawnościach Pojazdu..
3. Przewłaszczający jest odpowiedzialny za zachowanie Pojazdu w nie
pogorszonym stanie, a także za utratę lub uszkodzenie Pojazdu.
§7
1. Przewłaszczający nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku oddać
Pojazdu osobie trzeciej do użytkowania, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Nie
wymaga
uprzedniej
zgody
Banku
oddanie
Pojazdu przez
Przewłaszczającego
do
użytkowania
osobom
pozostającym
z
Przewłaszczającym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz oddanie do
użytkowania
Pojazdu
pracownikom
Przewłaszczającego,
prowadzącego
działalność gospodarczą, jeśli
wynika to z typowego użytkowania
kredytowanego Pojazdu w sposób typowy w zakresie działalności gospodarczej.
3. Przewłaszczający nie może zastawiać, ani zbywać będącego jego własnością
udziału w Pojeździe.
§8
Przewłaszczający ponosi koszty utrzymania Pojazdu oraz koszty amortyzacji i
podatków, jeżeli odpowiednie przepisy podatkowe nie stanowią inaczej.
§9
1. Przewłaszczający zobowiązuje się umożliwić Bankowi, na jego żądanie, zbadanie
stanu Pojazdu, pod rygorem wypowiedzenia Umowy Kredytowej.
2. Przewłaszczający ma obowiązek niezwłocznego zawiadamiania Banku o
wszelkich roszczeniach osób trzecich lub władz względem Pojazdu.
3. Przewłaszczający nie może dokonywać w Pojeździe żadnych zmian
pogarszających jego stan techniczny, właściwości użytkowe i wartość.
4. W przypadku znaczącego obniżenia się wartości Pojazdu w trakcie trwania
niniejszej umowy, Przewłaszczający zobowiązuje się niezwłocznie uzupełnić
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zabezpieczenie lub spłacić część kredytu. W przeciwnym razie Bank może
wypowiedzieć Umowę Kredytową.
§ 10
1 . Przewłaszczający w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy
ubezpieczy na swój koszt Pojazd w zakresie AC/casco oraz dokona cesji praw
do odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku. W razie nie
przedstawienia polisy w terminie wskazanym wyżej, Bank może dokonać
ubezpieczenia pojazdu i obciążyć poniesionymi kosztami ubezpieczenia
Przewłaszczającego, na co Przewłaszczający wyraża zgodę.
1

11. Przewłaszczający oświadcza, iż Pojazd jest ubezpieczony w zakresie AC/casco,
na dowód czego składa w Banku oryginały polis i zobowiązuje się do dokonania
cesji praw do odszkodowań z tych polis, na rzecz Banku.
2. Przewłaszczający ma obowiązek zadbać o to, aby pojazd był ubezpieczony w
zakresie AC/casco przez cały czas obowiązywania umowy przewłaszczenia.
3. W przypadku, gdy polisa ubezpieczeniowa wygaśnie w okresie obowiązywania
umowy przewłaszczenia, Przewłaszczający ma obowiązek ubezpieczyć Pojazd na
swój koszt na rzecz Banku oraz przedstawić bankowi polisę.
4. Dla zachowania ciągłości ubezpieczenia
Przewłaszczający ma obowiązek
zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia z takim wyprzedzeniem, aby
przedstawić nową polisę w terminie 7 dni przed upływem terminu ważności
poprzedniej polisy. W razie naruszenia ww obowiązku Bank może dokonać
ubezpieczenia Pojazdu i obciążyć poniesionymi kosztami ubezpieczenia
Przewłaszczającego.
5. Przewłaszczający ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania
lub nienależytego wykonania obowiązków określonych powyżej.

§ 11
Przewłaszczający upoważnia Banku do ujawnienia danych identyfikujących
Przewłaszczającego
jako
użytkownika
Pojazdu
będącego
przedmiotem
przewłaszczenia na żądanie prokuratora, policji i innych organów uprawnionych do
prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa lub
czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia w zakresie określonym w art.
78 ust.4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity
Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami).
§ 12
1.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego dotyczące użyczenia i przeniesienia własności.

Wykreśl nieprawidłowy ustęp 1 – w zależności od faktu czy klient posiada już ubezpieczenie pojazdu w
zakresie AC czy jeszcze nie.
1
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2.

Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 13

Umowa niniejsza została sporządzona w … jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla
każdego Przewłaszczającego i jednym dla Banku.

....................................................

..............................................

( podpis Przewłaszczającego)

(stempel firmowy i podpisy za Bank)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią powyższej umowy i wyrażam zgodę
na przewłaszczenie Pojazdu wymienionego w niniejszej umowie, zgodnie z
warunkami umowy kredytowej określonej w § 1.

………………………………………………
(czytelny podpis małżonka Przewłaszczającego)

Potwierdzam własnoręczność podpisu Przewłaszczającego i współmałżonka oraz
zgodność zawartych w niniejszej umowie danych z przedłożonymi dokumentami.

…………
(data)

…………………………………………….
(czytelny podpis osoby potwierdzającej)
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