
 

 

Umowa przeniesienia własno ści pojazdu 

(dot.: szkody kradzieżowej  nr KOR/TORU/...) 
 

zawarta w Toruniu w dniu 28 lipca 2012 roku pomiędzy:  

Janem Kowalskim, zam. ...... 14, 87-100 Toruń 

zwanymi dalej Ubezpieczonym, a 

Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA”S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanym 
do Rejestru Handlowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XVI 
Wydział Gospodarczo- Rejestrowy pod nr RHB 12024; Zarząd: Agenor Jan Gawrzyał, , Ewa 
Beata Basiak, Artur Biskupski, Krzysztof Kudelski, Philippe Thibaut ; wysokość kapitału 
akcyjnego: 81 276 570 zł.; zwanym dalej Ubezpieczycielem,  
reprezentowanym przez: Urszulę Kamińską  - Dyrektora Oddziału 
o treści następującej. 

§ 1 
W dniu 25 października 2009 r. między stronami została zawarta umowa ubezpieczenia 
autocasco pojazdu marki BMW 525 TDS, nr rej. CT 12345, nr nadwozia 
WBACT11220G263456 i potwierdzona polisą nr 12423429906. Z tytułu kradzieży w dniu 
28.11.2010 r. określonego powyżej pojazdu Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny w 
sprawie I C 829/11 orzekł o wysokości odszkodowania w wysokości 53.750,00 zł. (słownie: 
pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 
02.01.2011 r. 
 

§ 2 
Ubezpieczyciel wypłaci kwotę określoną w § 1 w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej 
umowy na konto:  Bank Spółdzielczy w Toruniu Oddział ...  
Nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Ubezpieczony uznaje, że powyższa kwota stanowi 
zaspokojenie jego roszczeń z tytułu kradzieży ww. pojazdu i nie będzie wnosił dalszych 
roszczeń z tego tytułu. 

§ 3 
Ubezpieczony oświadcza, że pojazd określony w § 1 jest wolny od obciążeń ustanowionych na 
rzecz osób trzecich i wszelkich innych wad prawnych. 
 

§ 4 
W związku z uzyskaniem odszkodowania w kwocie określonej w § 1 niniejszej umowy 
Ubezpieczony przenosi na rzecz Ubezpieczyciela prawo własności do przedmiotowego 
pojazdu.  
 

§ 5 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego.  
 

§ 6 
Wszystkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 7 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
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