
U M O W A  
o  p o w y p a d k o w ą  n a p r a w ę  p o j a z d u

z a w a r t a  w  W a r s z a w i e  w  d n i u  z _  _201 r o k u ,  p o m i ę d z y :

I.  Carolina Car Company J. Majdecki, M. Olesiński, P. Sójka Spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia
54, 01-242 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 33779, REGON: 013193196,
reprezentowaną przez Przemysława Tesnera pełnomocnika Spółki na podstawie pełnomocnictwa z dnia1 kwietnia 2017 r., zwaną dalej
„Wykonawcą” oraz

II. Spółką pod firmą ………………………………….....…………………………………..…….. z siedzibą w ……………………..…………….

przy ul. …………………………..., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ………………………,

NIP:  ………………………..,  REGON:  ………………………….reprezentowaną  przez  ……………………………./  Panem/Panią
………………………..…….. prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ………………………………………………., z siedzibą w
…………………….………………………….  przy  ul.  ………………………………………………...,  na  podstawie  wpisu  do  Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,        NIP: ..………………………, REGON ....……..……………...*

(wydruk odpisu z KRS/CEIDG* stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy)  

zwany/ą dalej „Zamawiającym”

zwanymi dalej „Stroną” lub łącznie „Stronami”

§ 1
Strony ustalają, dla potrzeb interpretacji niniejszej umowy, znaczenie następujących pojęć:

Umowa – oznacza niniejszą umowę wraz załącznikami,

Pojazd -  samochód  marki  ..............................,  model  ........................................,  nr  rej.  ..........................,  nr  nadwozia:

zzzzzzzzzzzzzzzzz,rok produkcji zzzz, przebieg........................…………..km

Ubezpieczyciel - .............................................................................................................,

Szkoda - szkoda majątkowa powstała w wyniku kolizji Pojazdu w dniu z _  _201  r., likwidowana przez Ubezpieczyciela

na podstawie polisy OC/AC*, zarejestrowana pod nr ..............................................................., 

Należność  Wykonawcy  – przysługująca  Wykonawcy  wobec  Zamawiającego  należność  pieniężna  z  tytułu  wykonania  Przedmiotu
Umowy.

Wierzytelność – prawo Uprawnionego do Wierzytelności do żądania odszkodowania (art. 361 § 1 i § 2 K.c., art. 363 § 1 i § 2 K.c., art.
435 § 1 K.c., art. 436 § 1 K.c.), od sprawcy Szkody lub Ubezpieczyciela, w tym:

(i) odszkodowania  z  tytułu  naprawy Pojazdu  wraz z  wszelkimi  innymi  należnościami  ubocznymi,  w szczególności
odsetkami, 

(ii) odszkodowania  z  innych  tytułów  (m.in.  najmu  Pojazdu  zastępczego,  holowania,  parkingu),  z  wyjątkiem
odszkodowania z tytułu ubytku wartości handlowej Pojazdu.

Uprawniony do Wierzytelności – Zamawiający jako poszkodowany lub uprawniony z innego tytułu,

Przedmiot Umowy – przedmiotem Umowy jest: 

(i) sporządzenie przez Wykonawcę kalkulacji naprawy, 
(ii) zakup przez Wykonawcę części zamiennych, 
(ii) naprawa Pojazdu, zgodnie z kalkulacją naprawy dokonaną przez Wykonawcę,
(iii) wynajem Pojazdu zastępczego na podstawie Umowy Najmu, stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy**, 
(iv) inne czynności* .............................................................................................................................

Rachunek Bankowy – oznacza rachunek bankowy Wykonawcy: 47 1600 1068 0003 0102 1099 0152 
§ 2

Zamawiający oświadcza, że jest/nie jest* podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.

 § 3
Zamawiający zleca, a Wykonawca niniejszym przyjmuje do wykonania Przedmiot Umowy. 

§ 4
W związku ze zleceniem wykonania Przedmiotu Umowy:

1. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do:

(i) rozliczenia  Szkody,  prowadzenia  negocjacji,  załatwienia  wszelkich  spraw  formalno  –  prawnych  oraz  dokonywania
rozliczeń finansowych z Ubezpieczycielem związanych z Przedmiotem Umowy,

(ii) kwitowania i odbioru od Ubezpieczyciela należnego odszkodowania związanego z wykonaniem Przedmiotu Umowy.

* niepotrzebne skreślić



2. Zamawiający poleca oraz upoważnia Ubezpieczyciela do:

(i) odbierania w jego imieniu faktur VAT oraz faktur VAT korygujących wystawionych przez Wykonawcę tytułem 
Należności Wykonawcy,

(ii) zapłaty Należności Wykonawcy bezpośrednio na rzecz Wykonawcy na Rachunek Bankowy.

§ 5
Zamawiający zobowiązuje się nie odbierać osobiście należnego odszkodowania od Ubezpieczyciela, a w przypadku jego bezpośredniej
zapłaty  przez  Ubezpieczyciela  na  rzecz  Zamawiającego,  zobowiązuje  się  on  do  uregulowania  na  rzecz  Wykonawcy  Należności
Wykonawcy na Rachunek Bankowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania odszkodowania.

§ 6
1. Strony  ustalają,  iż  w  przypadku,  gdy  Szkoda  jest  likwidowana  z  ubezpieczenia  OC  sprawcy  szkody  Wykonawca  rozpocznie

naprawę Pojazdu po weryfikacji kalkulacji naprawy i przyjęciu odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela, który likwiduje szkodę.

2. Wykonawca po otrzymaniu od Ubezpieczyciela informacji o przyjęciu przez niego odpowiedzialności powiadomi Zamawiającego o
przewidywanym okresie naprawy Pojazdu oraz o terminie naprawy i  odbioru Pojazdu.  Wykonawca zastrzega sobie możliwość
zmiany terminu naprawy Pojazdu w wyniku okoliczności,  za które nie ponosi  odpowiedzialności.  W takiej  sytuacji  Wykonawca
poinformuje o powyższym Zamawiającego.

§ 7

1. Jeżeli z jakichkolwiek powodów Ubezpieczyciel w ramach likwidacji Szkody odmówi uregulowania w jakiejkolwiek części Należności
Wykonawcy, w tym również z tytułu Umowy Najmu Pojazdu Zastępczego lub zapłata Należności Wykonawcy nie zostanie na rzecz
Wykonawcy  dokonana  z  jakichkolwiek  innych  przyczyn,  Zamawiający  zobowiązany  jest  w terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania
zawiadomienia o powyższych okolicznościach, dokonać zapłaty nieuregulowanej części Należności Wykonawcy na Rachunek Ban-
kowy.

2. W celu zwolnienia się z obowiązku zapłaty nieuregulowanej części Należności Wykonawcy, Uprawniony do Wierzytelności w trybie
art.  453 k.c.,  może dokonać  przelewu Wierzytelności  na  rzecz  Wykonawcy,  przez  podpisanie  umowy przelewu wierzytelności
stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy, która w przypadku jej podpisania przez Strony stanowić będzie integralną część Umowy.

3. Postanowienia ust. 2 powyżej nie dotyczą przypadku, gdy odmowa uregulowania w jakiejkolwiek części Należności Wykonawcy jest
następstwem okoliczności faktycznych i/lub prawnych, z powodu których Ubezpieczyciel zasadnie odmówił wypłaty odszkodowania
(np. udział własny, nieuregulowana rata składki, nieudokumentowanie zniżki za bezwypadkową jazdę, amortyzacja części, Pojazd
zastępczy nie był niezbędny do prowadzonej przez Zamawiającego działalności gospodarczej i/lub osobistej, itp.).

4. Zamawiający  zobowiązany  jest  ponadto  do zapłaty  Należności  z  tytułu  VAT,  bez odrębnego  wezwania,  najpóźniej  w terminie
wskazanym w fakturze VAT.

§ 8

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy do chwili, w której Wykonawca rozpoczął naprawę Pojazdu.   

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów oględzin pojazdu i
sporządzenia  kalkulacji  naprawy  w  wysokości  5  % wartości  naprawy  Pojazdu,  nie  mniej  jednak  niż  250,-  zł  netto  (dwieście
pięćdziesiąt złotych)  oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z ewentualnym zwrotem przez Wykonawcę części zamiennych
zamówionych w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę kalkulację naprawy w wysokości 70,- zł netto (siedemdziesiąt złotych) za
każdą poszczególną zamówioną przez Wykonawcę część zamienną. 

3. W przypadku  odmowy  przyjęcia  zwrotu  części  zamiennych  przez  ich  dostawcę  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  poniesienia
kosztów nabycia przez Wykonawcę tych części na podstawie ich wyceny sporządzonej w kalkulacji naprawy, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o odmowie ich przyjęcia oraz wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT z tego tytułu.

§ 9
1. Wykonawca ponosi  względem Zamawiającego odpowiedzialność za jakość wykonanej  w ramach Umowy naprawy Pojazdu na

zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego,  w szczególności  odpowiednie zastosowanie ma art.  556 i  następne
Kodeksu cywilnego w związku z art. 638 Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca  rozpatruje  reklamacje  Zamawiającego  związane  z  wykonaniem  Przedmiotu  Umowy złożone  w formie  ustnej  lub
pisemnej  (pismo, wiadomość e-mail). Po złożeniu reklamacji  Wykonawca i  Zamawiający umawiają dogodny dla obydwu stron
termin oględzin Samochodu. Wykonawca rozpatruje złożoną reklamację bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 30
dni. Termin ten liczy się od daty zawiadomienia przez Zamawiającego o wykryciu wady i dostarczenia Pojazdu do Zamawiającego.
O decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Zawiadamiający zostanie zawiadomiony w wybranej przez siebie formie ustnej
lub pisemnej (pismo, wiadomość e-mail).

§ 10
1. Wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja kierowana na ręce którejkolwiek ze stron Umowy powinna być przesyłana na piśmie

pocztą poleconą, kurierską lub doręczana osobiście na adresy podane w Umowie lub inny adres dostarczony przez Stronę.

2. Jeżeli  którekolwiek z postanowień Umowy okaże się bezskuteczne lub nieważne albo jeśli  Umowa zawiera luki,  nie będzie to
wywierać  wpływu  na  ważność  i  skuteczność  samej  Umowy.  W  miejsce  postanowień  nieważnych  oraz  w  sprawach  nie
uregulowanych  Umową  obowiązywać  będą  odpowiednio  ogólnie  obowiązujące  przepisy  prawa,  w  szczególności  Kodeksu
cywilnego, odpowiadające sensowi i celowi Umowy, tak aby zastąpiły komplementarnie postanowienia nieważne, bezskuteczne lub
nie uregulowane.

3. Wszystkie spory wynikłe z tytułu Umowy będą rozstrzygane przez Strony przede wszystkim w drodze negocjacji. Gdyby pomimo
negocjacji Strony nie osiągnęły porozumienia, wówczas wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy.

4. Wszelkie zmiany i uzupełniania Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.

Wykonawca: Zamawiający:



Załącznik nr 2
do Umowy o powypadkową 
naprawę pojazdu

U M O W A  P R Z E L E W U  W I E R Z Y T E L N O Ś C I

z a w a r t a  w  W a r s z a w i e  w  d n i u  z _  _201  r o k u ,  p o m i ę d z y :

I.   Carolina Car Company J. Majdecki, M. Olesiński, P. Sójka Spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia

54,  01-242  Warszawa,  wpisaną  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr  KRS  33779,  REGON:

013193196,  zwaną dalej „Wykonawcą/Cesjonariuszem”

a

II. Spółką pod firmą  …………………………….…………………………….…………………………….…………………………….  z siedzibą

w …………………..………………………. przy ul. …………………….…………….…………………….…………………., wpisaną do rejestru

przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr  KRS  ………………..,  NIP:  ………………………..,  REGON:

…………………………./ Panem/Panią  ………………………..…….. prowadzącym/ą  działalność  gospodarczą  pod  firmą

……………………………………………….,  z  siedzibą  w  …………………….…………………  przy  ul.

……………………………………………………………….  na  podstawie  wpisu  do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności

Gospodarczej, NIP: ……………………, REGON …………………... * (wydruk odpisu z KRS/CEIDG* stanowi  Załącznik nr 1 do niniejszej

Umowy), zwanym/ą dalej „Uprawnionym do Wierzytelności/Cedentem”

zwanymi dalej „Stroną” lub łącznie „Stronami”

§ 1
Strony ustalają,  dla  potrzeb  interpretacji  niniejszej  umowy,  że  pojęcia  oznaczone  dużą  literą  mają  znaczenie  identyczne  jak
zdefiniowane w Umowie o powypadkową naprawę pojazdu, która ma odpowiednie zastosowanie do niniejszej umowy.

§ 2
Uprawniony do Wierzytelności/Cedent oświadcza, że:

1/ Wierzytelność mu przysługuje i nie jest obciążona prawami osób trzecich i może nią swobodnie rozporządzać,

2/ przelew Wierzytelności nie jest wyłączony zastrzeżeniami umownymi, ani ograniczony przepisami prawa. Wierzytelność nie była
przedmiotem innych przelewów, 

3/ na dzień zawarcia niniejszej umowy Ubezpieczyciel nie posiada wobec Uprawnionego do wierzytelności/Cedenta wymagalnych
wierzytelności nadających się do potrącenia.

§ 3
W celu zwolnienia się przez Uprawnionego do Wierzytelności /Cedenta, w trybie art. 453 K.c., z zapłaty Należności Wykonawcy, Strony
postanawiają, co następuje:

1/  Uprawniony  do  Wierzytelności  /Cedent  na  podstawie  art.  509  i  nast.  K.c.  przelewa  na  rzecz  Wykonawcy/Cesjonariusza,  a
Wykonawca/Cesjonariusz przyjmuje Wierzytelność wraz ze wszystkimi związanymi z nią prawami oraz prawem do jej dochodzenia na
drodze sądowej, 

2/ przejście Wierzytelności na rzecz Wykonawcy/Cesjonariusza następuje z zastrzeżeniem warunku i terminu, a mianowicie w dniu, w
którym z jakichkolwiek powodów Ubezpieczyciel w ramach likwidacji Szkody odmówi uregulowania w jakiejkolwiek części Należności
Wykonawcy.

§ 4
Cedent na żądanie Cesjonariusza zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do
skutecznego dochodzenia Wierzytelności od Ubezpieczyciela, które otrzymał w toku likwidacji Szkody.

§ 5
Jeżeli  po dniu zawarcia niniejszej umowy Ubezpieczyciel lub osoba czy instytucja działająca za Ubezpieczyciela przekaże na rzecz
Uprawnionego do Wierzytelności  /Cedenta  jakiekolwiek  kwoty  pieniężne tytułem spłaty  zobowiązań wynikających z Wierzytelności,
Uprawniony do Wierzytelności /Cedent zwróci otrzymane kwoty Wykonawcy/Cesjonariuszowi, bez odrębnego wezwania, w terminie 7
dni od ich otrzymania na Rachunek Bankowy.

§ 6
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.

Wykonawca/Cesjonariusz:                               Uprawniony do Wierzytelności /Cedent:


