
UMOWA DAROWIZNY SAMOCHODU

Zawarta w dniu ……………………….. w miejscowości ……………………………… pomiędzy:

1) (imię i nazwisko), zamieszkałym w …………………………………………, legitymującym się
dowodem osobistym serii: ……………………………………  wydanym przez
…………………………………………………. ważnym do dnia ………………………………………….,
PESEL: ………………………………… , zwanym dalej: Darczyńcą, 

a

2)  (imię i nazwisko), zamieszkałym w …………………………………………, legitymującym się
dowodem osobistym serii: ……………………………………  wydanym przez
…………………………………………………. ważnym do dnia ………………………………………….,
PESEL: ………………………………… , zwanym dalej: Obdarowanym,

o następującej treści: 

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy darowizny jest rzecz ruchoma, a to: samochód ….......
marki ................... 
rok produkcji ................ 
o nr silnika: ............................ 
o pojemności: ................... 
o nr nadwozia .................. 
o nr rejestracyjnym ............................

§ 2

Darczyńca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem samochodu opisanego w § 1, a
samochód nie jest obciążony prawami osób trzecich ani też wpisany do rejestru
zastawów. 

§ 3

Darczyńca oświadcza, że daruje opisaną w § 1 tej rzecz ruchomą Obdarowanemu, który
oświadcza, że darowiznę tę przyjmuje. 

§ 4

Wartość przedmiotu darowizny Strony umowy określają na kwotę ................... (słownie:
................................................) złotych.

§ 5

Strony oświadczają zgodnie, że Obdarowany jest już w posiadaniu przedmiotowego
samochodu  i z chwilą zawarcia niniejszej umowy przechodzą na niego korzyści i ciężary,
jak również niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia tego pojazdu.1

§ 6

Strony oświadczają, że darowizna ta była między nimi pierwsza w ciągu ostatnich …... lat.

1 Uwaga! Zgodnie z art. 890 § 1Kodesku Cywilnego: oświadczenie darczyńcy powinno być
złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania
tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione –  wydanie
samochodu w posiadanie jest wykonaniem darowizny. 



§ 7

Wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy poniesie
.........................

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy – Kodeks Cywilny. 

§ 9

Umowa niniejsza została sporządzona w .......... egzemplarzach, po .......... dla każdej ze
stron.

(1) .........................................        (2) .........................................

DARCZYŃCA                  OBDAROWANY


