Umowa darowizny pieniędzy
Zawarta w ................., w dniu ..........., pomiędzy: Darczyńcą .................. ................., zamieszkałym
......................................................................, a Obdarowanym Arturem Rzepką zamieszkałym we
Wrocławiu, przy ul Ślicznej 14/6.
§1
Darczyńca oświadcza, iŜ przekazał Obdarowanemu kwotę w wysokości:
……………........ zł (słownie: ............................................................. zł) z przeznaczeniem na
finansowanie rozwoju serwisu www.otylosc.org.
§2
Obdarowany wymienioną w §1 kwotę przyjmuje i oświadcza, iŜ spoŜytkuje pieniądze zgodnie z
przeznaczeniem, to znaczy, według własnego uznania, na pokrycie kosztów utrzymania,
funkcjonowania i rozwoju serwisu www.otylosc.org, a takŜe na zwrot wydatków poniesionych przez
Obdarowanego w związku z tworzeniem i funkcjonowaniem serwisu oraz poniesionych kosztów
pracy.
§3
W razie uzyskania przez Obdarowanego funduszy wystarczających na pokrycie kosztów publikacji
materiałów promocyjnych serwisu, informacyjnych dotyczących Chirurgicznego Leczenia Otyłości
lub promocji serwisu, Darczyńca wyraŜa zgodę na wykorzystanie ich w tym celu.
§4
W razie zebrania kwoty niewystarczającej na dokonanie planowanych zmian Obdarowany
poinformuje o tym na ogólnodostępnej stronie serwisu www.otylosc.org. Darczyńca ma w takim
wypadku prawo zwrócić się o zwrot przedmiotu darowizny, pomniejszonego o koszty przelewu. JeŜeli
Darczyńca nie zwróci się do Obdarowanego o zwrot kwoty w terminie 30 dni od opublikowania
informacji w serwisie Obdarowany moŜe przekazać przedmiot darowizny Stowarzyszeniu Osób
Chorych na Otyłość „MAXIMUS”.
§5
Darczyńca przekaŜe Obdarowanemu przedmiot darowizny przez dokonanie przelewu na konto
Obdarowanego:
PKOBP/Inteligo: www.otylosc.org: 50 1020 5558 1111 1444 9610 0112
§6
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy kodeksu
cywilnego.
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej waŜności zachowania formy pisemnej.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.
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Umowa darowizny pieniędzy nie wymaga formy aktu notarialnego jeŜeli została wykonana. Umowa
darowizny pieniędzy wymaga formy pisemnej wyłącznie do celów dowodowych.
Obdarowany nie wyraŜa zgody na przekazanie darowizny większej niŜ 980 zł w ciągu jednego roku
kalendarzowego, przez jedną osobę fizyczną. Kwoty darowizny przekraczające tą wysokość zostaną zwrócone
Darczyńcom.
Umowę uwaŜa się za podpisaną w dacie dokonania przelewu, jeśli do jest do niej załączony dowód przelewu
wykonanego przez Darczyńcę na konto Obdarowanego wskazane w umowie. W takim przypadku miejsca
puste na umowie uwaŜa się za wypełnione odpowiednimi danymi z przelewu.

