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Umowa zastawu 

 

Zawarta w dniu 14 kwietnia 2009 r.  w Poznaniu, pomiędzy: 

 

1. Kazimierzem Boroniem, synem Romana i Stanisławy, zamieszkałym w Poznaniu, 

legitymującym się dowodem osobistym seria AAA, numer 11111, prowadzącym działalność 

gospodarczą pod firmą SKLADEX, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej 

prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznań, pod numerem 333333/DG/01 nazywaną dalej 

ZASTAWCĄ  

 

a 

 

2. Michałem Jankowskim, synem Kazimierza i Michaliny, zamieszkałym w Poznaniu, 

legitymującym się dowodem osobistym seria BBB, numer 2222229, prowadzącym 

działalność gospodarczą pod firmą BROWEX, wpisaną do Ewidencji Działalności 

Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznań pod numerem 88888/DG/04, 

nazywanym dalej ZASTAWNIKIEM 

 

§ 1 

W celu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnej Zastawnika w wysokości 8 000 (osiem 

tysięcy)zł powstałej na mocy umowy pożyczki z dnia 23.04.2006 r., Zastawca obciąża 

prawem zastawu na rzecz Zastawnika samochód osobowy marki Opel Astra rok produkcji 

1999, o silniku 1,8 o mocy 110 KM, numer rejestracyjny PO 86767, numer silnika VIM 

839273878, kolor biały o wartości 15 000 (słownie: piętnaście tysięcy) zł. 

 

§ 2 

Zastawca oświadcza, że przedmiot zastawu stanowi jego wyłączną własność, znajduje się 

w jego swobodnej i wyłącznej dyspozycji i nie jest obciążony żadnymi prawami na rzecz 

osób trzecich. 

 

§ 3 

Jednocześnie z zawarciem umowy Zastawca oddaje Zastawnikowi w posiadanie przedmiot 

zastawu określony w § 1.  
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§ 4 

Zastaw zabezpiecza wszelkie roszczenia związane z zabezpieczoną umową, w szczególności 

kwotę główną, odsetki oraz koszty postępowania. 

  

§ 5 
W razie przeniesienia wierzytelności zabezpieczonej zastawem nastąpi przeniesienie zastawu 

na nabywcę wierzytelności.  

  

§ 6 

Zastaw wygasa po spłaceniu Zastawnikowi całej należnej kwoty wraz z odsetkami i kosztami. 

Wówczas Zastawnik ma obowiązek niezwłocznie wydać Zastawcy przedmiot zastawu. 

  

§ 7 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

  

§ 8 
Wszelkie koszty ustanowienia zastawu pokrywa Zastawca. 

 

§ 9 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

  

  

...................................  ..........................…............... 
    (podpis zastawcy)  (podpis zastawnika) 

 


