UMOWA
UŻYWANIA SAMOCHODU PRYWATNEGO DO CELÓW SŁUŻBOWYCH

Zawarta w dniu ........................ w ................................ pomiędzy
.................................................. z siedzibą w ........................................... przy ul.
............................................................................
wpisaną do rejestru
.........................................................................................................................
zwaną dalej Pracodawcą, reprezentowaną przez
.............................................................................
a
................................................................. zam.
.............................................................................
zwanym dalej Pracownikiem.
§1
1. Pracownik oświadcza, że jest uprawniony do używania samochodu osobowego marki ....................,
o pojemności skokowej silnika ........... nr rejestracyjny .................. zwanego w dalszej części umowy
samochodem prywatnym.
2. Pracownik oświadcza, że właścicielem powyższego samochodu prywatnego jest ...........................,
którego własność ujawniono w dowodzie rejestracyjnym seria nr ..........................................

§2
Pracownik oświadcza, że w związku z posiadaniem samochodu prywatnego wykupiona została polisa
obowiązkowego ubezpieczenia OC.
Nr polisy:
...........................
Zakład Ubezpieczeń: ............................
Ubezpieczający:
...........................
Ważność polisy:
...........................
§3
Na podstawie niniejszej umowy Pracownik zobowiązuje się do używania samochodu prywatnego dla
celów służbowych związanych z działalnością pracodawcy.
Pracownik zobowiązuje się utrzymać samochód prywatny w dobrym stanie technicznym i używać go
każdorazowo w celu wykonania swoich obowiązków pracowniczych oraz na polecenie pracodawcy w
celu odbycia podróży służbowej.
§4
Pracodawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów używania samochodu prywatnego zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§5
Strony ustalają miesięczny limit przebiegu pojazdu w jazdach lokalnych na 500 km.
§6
Pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Pracodawcy o każdym przypadku
niemożności korzystania z samochodu prywatnego (zbycie samochodu, niesprawność techniczna, itp.).
§7

Niniejsza umowa obowiązuje od daty jej zawarcia do dnia, w którym zgodnie z okazaną polisą
ubezpieczeniową OC wygasa ubezpieczenie objęte tą polisą. Umowa ulega automatycznemu
przedłużeniu z chwilą okazania przez Pracownika nowej polisy OC i odnotowania jej danych przez
Pracodawcę. Umowa przedłuża się na okres ważności nowej polisy.
§8
Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem tygodniowego terminu
wypowiedzenia.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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