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UMOWA PRZEKAZANIA ZADATKU 

zawarta w ........................................., dnia ...................................... r. , pomiędzy: 
 (miejscowość)  (data)

…......................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko przekazującego / nazwa firmy)

.…......................................................................................................................................., 
(adres przekazującego / adres firmy) 

 ................................................................., 

zwanym/ą w dalszej części umowy Przekazującym, a 

…......................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko otrzymującego / nazwa firmy) 

 …......................................................................................................................................., 
(adres otrzymującego / adres firmy) 

 ................................................................., 

zwanym/ą dalej: Otrzymującym, przy czym dla celów tej umowy Przekazujący i 

Otrzymujący będą łącznie określani jako „strony”. 

§ 1

Strony zgodnie oświadczają, że w dniu …………………….. r. nastąpiło zawarcie umowy 
(data) 

dotyczącej …………………………………………...………………………………………….., 
(opis świadczenia) 

o przewidywanej dacie finalizacji upływającej dnia ………………………….. r. 
(data) 
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§ 2

Przekazujący oświadcza, iż w chwili podpisania niniejszej umowy przekazuje kwotę w 

wysokości  ……………. zł (słownie: ………………………………………………………..), 
(kwota zadatku)  (kwota zadatku słownie) 

tytułem zadatku, a Otrzymujący kwituje jej odbiór. 

§ 3

1. Strony oświadczają, iż są świadomi konsekwencji przedpłaty w formie zadatku

wynikających wprost z art. 394 § 1 k.c., a w szczególności, gdy kiedy Otrzymujący

zadatek nie wyda przedmiotu umowy w terminie / nie wykona umowy w terminie lub

wyda go w stanie innym niż deklarowany, Przekazujący zadatek może żądać zwrotu

sumy dwukrotnie wyższej. Jednocześnie, jeśli umowa nie zostanie zawarta z

przyczyn leżących po stronie Przekazującego zadatek, Otrzymujący zadatek może

zachować otrzymaną kwotę w całości. Powyższe postanowienia nie zmieniają treści

art. 394 k.c., a jedynie przedstawiają jego interpretację prawną.

2. Strony zastrzegają, iż zadatek będzie miał charakter zwrotny jedynie w przypadku

kiedy do umowy nie dojdzie w wyniku przyczyn niezależnych od strony, która

odstąpiła od umowy. W takim przypadku należy powiadomić drugą stronę umowy, a

jeśli ta poniosła jakiekolwiek koszty, należy je zwrócić.

3. Ewentualny zwrot zadatku nastąpi w ciągu ………. dni, na wskazany numer konta: 
(liczba dni) 

………………………………………..................................................................................... . 
(numer konta bankowego do zwrotu) 

.........................................      ……………...................... 
 (podpis przekazującego)  (podpis otrzymującego) 
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