UMOWA
o ustanowienie zastawu rejestrowego
zawarta w dniu .................... w Krakowie pomiędzy:

1/ IZ. z siedzibą w Krakowie, przy ul. …………………………………….., reprezentowaną zgodnie z załączonym odpisem KR…………….S przez:
1.	Jana Kowalskiego - Prezesa Zarządu
2.	Annę Nowak - Prokurenta
zwaną dalej "Zastawnikiem"
a
BIO - Silk spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Podgórskiej 21/1a, 32-142 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII KRS w Krakowie pod numerem KRS 000384756, numer NIP 569-737-34-78, REGON 4958672, reprezentowaną zgodnie z załączonym odpisem KRS przez:
1.	Krzysztofa Walczaka - Prezesa Zarządu
2.	Józefa Sikorkę - Członka Zarządu
zwaną dalej "Zastawcą",
łącznie zwanych "Stronami",
o następującej treści:
§ 1
1.	Na podstawie umowy o dofinansowanie……………Zastawnik  udzielił Zastawcy dofinansowania w wysokości  10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na warunkach i w terminach spłaty określonych w Umowie ……………………..
2.	Strony zgodnie oświadczają, iż na podstawie umowy opisanej w ust. 1 niniejszego paragrafu Zastawca zobowiązany jest do ………………………………………….
3.	Niniejszą umowę Strony zawierają w celu zabezpieczenia mogących powstać w przyszłości wierzytelności przysługujących z tytułu Zastawnikowi od Zastawcy.
§ 2
W celu zabezpieczenia wierzytelności IZ z tytułu udzielonego dofinansowania Zastawca ustanawia na rzecz IZ zastaw rejestrowy na prawie własności samochodu osobowego marka .................... model .................... z roku .................... numer rejestracyjny .................... numer silnika .................... numer podwozia .................... numer karty pojazdu ...................., zwanym dalej "Przedmiotem zastawu".
§ 3
1.	Zastawca oświadcza, że przysługuje mu wyłączne prawo własności Przedmiotu zastawu, może nim swobodnie i wyłącznie dysponować, Przedmiot zastawu nie jest obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich, nie został przelany na zabezpieczenie innych wierzytelności oraz nie jest objęty postępowaniem upadłościowym, likwidacyjnym lub egzekucyjnym, a rozporządzanie nim nie podlega żadnym ograniczeniom.
2.	Zastawca oświadcza, że Przedmiot zastawu jest wolny od wad fizycznych i prawnych.
§ 4
Strony ustalają, że kwota wierzytelności IZ zabezpieczona zastawem wynosi 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy.) Zastaw rejestrowy zabezpiecza kwotę główną wynikającą z umowy dofinansowanie opisanej w paragrafie 1 ust. 1, odsetki oraz koszty związane z realizacja uprawnień Zastawnika jak również przysługujące Zastawnikowi roszczenia odszkodowawcze z tytułu niezwrócenia dotacji lub jej spłaty po terminie.
§ 5
1.	Przedmiot zastawu pozostanie w posiadaniu Zastawcy.
2.	Do obowiązków Zastawcy należy:
a)	używanie Przedmiotu zastawu zgodnie z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem oraz dbałość o zachowanie Przedmiotu zastawu w stanie nie gorszym niż wynikający z jego prawidłowego używania,
b)	umożliwienie Zastawnikowi zbadania Przedmiotu zastawu w miejscu, w którym jest on używany przez Zastawcę lub w miejscu określonym przez Zastawnika bądź też jednego z nich, przy czym Zastawnik zawiadomi Zastawcę o takim badaniu co najmniej na 3 dni przed terminem jego przeprowadzenia,
c)	umożliwienie Zastawnikowi oznaczenia Przedmiotu zastawu oraz nieusuwanie takiego oznaczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy,
d)	ubezpieczenie na własny koszt Przedmiotu zastawu w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz Auto-casco w wysokości równej pełnej wartości przedmiotu zastawu.
3.	Zastawca zobowiązuje się, że w czasie trwania niniejszej umowy nie dokona zbycia ani obciążenia przedmiotu zastawu pod rygorem odstąpienia przez Zastawnika od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym i żądania zaspokojenia wierzytelności.
§ 6
1.	Zaspokojenie wymagalnej wierzytelności wynikającej z umowy o dofinansowanie opisanej w paragrafie 1 ust. 1 niniejszej umowy może nastąpić według wyboru Zastawnika.
2.	Przed podjęciem działań, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zastawnik każdorazowo powiadomi Zastawcę na piśmie o wyborze sposobu zaspokojenia.
3.	Działania zmierzające do zaspokojenia wymagalnej wierzytelności wynikającej z umowy opisanej w paragrafie 1 mogą polegać na:
a)	przejęciu przez IZ przedmiotu zastawu na własność z dniem złożenia Zastawcy przez IZ oświadczenia o tym przejęciu,
b)	sprzedaży przedmiotu zastawu w drodze przetargu publicznego przeprowadzonego przez notariusza lub komornika,
c)	wszczęciu i prowadzeniu przez uprawnione podmioty sądowego postępowania egzekucyjnego.
4.	Zastawca wyraża zgodę, aby przejęcie przez Zastawnika Przedmiotu zastawu na własność nastąpiło według ceny określonej przez rzeczoznawcę i oświadcza, że pokryje w całości koszt wyceny i nie będzie wnosił zarzutów co do ustalonej w ten sposób ceny.
§ 7
W razie naruszenia przez Zastawcę któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy Zastawnikowi będzie przysługiwało prawo żądania natychmiastowej zapłaty wierzytelności wynikającej z umowy dofinansowanie opisanej w paragrafie 1 ust. 1 niniejszej umowy wraz z należnymi kosztami i odsetkami.
§ 8
1.	Niniejsza umowa podlega wpisowi do Rejestru Zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów.
2.	Wniosek o wpis zastawu podpisany przez Zastawnika i Zastawcę zostaje złożony przez Zastawcę we wskazanym wyżej Sądzie celem wpisania go do Rejestru Zastawów.
3.	Koszty wpisu, zmian i wykreślenia zastawu rejestrowego ponosi w całości Zastawca.
4.	Zastawca zobowiązuje się do przedłożenia Zastawnikowi najpóźniej w terminie 14 dni od daty dokonania prawomocnego wpisu niniejszej umowy do Rejestru Zastawów, kopii postanowienia o wpisie ustanowionego zastawu rejestrowego na rzecz Zastawnika.
§ 9
1.	Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. 1996 r. Nr 149, poz. 703 z późn.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.
3.	Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron oraz dla sądu rejestrowego.

