UMOWA USTANOWIENIA ZASTAWU 

zawarta dnia .......................... r. w /miejscowość/ .................................................................
pomiędzy:
Panem/ią .........................................................................,
zamieszkałym/ą w ........................................... przy ul .................................. m ......., 
legitymującym/ą się dowodem osobistym ................. /numer i seria dowodu osobistego/
NIP ................................................................................, 
zwanym dalej "Zastawnikiem",

a
Panem/ią ................................................................,
zamieszkałym/ą w ................................... przy ul ........................................ m ........, legitymującym/ą się dowodem osobistym ................. /numer i seria dowodu osobistego/
prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod nazwą /oznaczenie przedsiębiorcy/ .............................................................................. wpisanym/ą do rejestru przedsiębiorców pod numerem ................................................................................,
/podmioty zarejestrowane po dniu 1 stycznia 2001, podlegają wpisowido Krajowego Rejestru Sądowego/
z siedzibą w ..................................... przy ul .....................................Nr ....... m .........
NIP ............................................................................,  
zwanym dalej "Zastawcą"

o treści następującej:

§ 1

Zastawnik na mocy umowy z dnia ..................... r. udzielił Zastawcy pożyczki w kwocie .................. zł. /słownie: ......................................................................................................./ 
na warunkach określonych w tejże umowie.

§ 2

1. W celu zabezpieczenia wierzytelności Zastawnika z tytułu umowy 
wskazanej w § 1 Zastawca ustanawia na rzecz Zastawnika zastaw na 
stanowiących jego własność rzeczach ruchomych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy o ogólnej wartości wynoszącej w dniu zawarcia umowy ............................ zł. /słownie: .............................................................................. złotych/ zaś Zastawnik zastaw przyjmuje. 
2. Wartość przedmiotów ustalono na podstawie rachunków ich zakupu. 

§ 3

Zastawca oświadcza, że przedmiot zastawu stanowi jego wyłączną własność, znajduje się w jego posiadaniu i nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich. 

§ 4

Strony ustalają, iż przedmiot zastawu będzie znajdował się u Zastawnika. 

§ 5

Zastawca ponosi koszty przechowania rzeczy zastawionych oraz zobowiązuje się do ich ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka. 

§ 6
	
1. Jeżeli Zastawca nie wywiąże się z umowy opisanej w § 1, Zastawnik zaspokoi swoje roszczenia poprzez przejęcie na własność przedmiotu zastawu. 
2. Przejęcie przez Zastawnika na własność przedmiotu zastawu nastąpi po podpisaniu przez Zastawcę i Zastawnika protokołu zawierającego wyszczególnienie rzeczy przejętych przez Zastawnika. 
3. Przejęcie przedmiotu zastawu wstrzymuje naliczanie odsetek przez Zastawnika, powoduje zmniejszenie zadłużenia z tytułu umowy pożyczki oraz wygaśnięcie zobowiązania Zastawcy. 
4. Zastawnik zwróci Zastawcy różnicę pomiędzy wartością przedmiotu zastawu a kwotą zadłużenia z tytułu umowy pożyczki w terminie 10 dni od przejęcia przedmiotu zastawu. 

§ 7

Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Zastawca. 

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 9

Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu Sądu /oznaczenie sądu/ ........................................................................................ 

§ 10

Umowa została sporządzona w ............. /słownie: .........................../ jednobrzmiących egzemplarzach, po ................................... dla każdej ze stron. 
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