UMOWY
Dzień dobry!
Zapraszam Cię do zapoznania
się z poniższym tekstem!

Karol był w trakcie negocjowania ceny za swoje wymarzone mieszkanie.
Po godzinnej rozmowie, Karol (przyszły kupujący) oraz Jadwiga (sprzedająca) doszli do porozumienia
co do warunków umowy sprzedaży mieszkania. Karol wyciągnął wydrukowany z Internetu wzór
umowy i ogłosił:
— Możemy podpisać choćby dziś! — krzyknął.
— Najpierw musimy umówić spotkanie u notariusza — zakomunikowała Jadwiga.
To niezbędne, żeby umowa sprzedaży była ważna — zaznaczyła.
— Ale… czy to konieczne?! Niedawno kupiłem samochód i podpisałem jedynie krótką umowę!
Nikt nie robił mi żadnych problemów! — oburzył się Karol.
— Sporządzenie takiej umowy przez notariusza jest konieczne tylko w niektórych przypadkach
i dotyczy to głównie nieruchomości, czyli m.in. mieszkania. — podkreśliła Jadwiga.
— Całe studia wynajmowałem mieszkanie. Nie spisywałem żadnej umowy.
Dogadaliśmy się z właścicielem — stwierdził Karol.
— Nie wszystkie umowy dotyczące mieszkania muszą być sporządzone u notariusza.
Sprzedaż do nich należy — powiedziała Jadwiga.
Warto pamiętać, że na co dzień zawieramy wiele umów.
Najpopularniejszą z nich jest umowa sprzedaży. Kupując
w sklepie towary otrzymujemy paragon, który potwierdza
zawarcie przez nas umowy. Jako konsumenci, możemy
reklamować towar, który ma wady, przedstawiając jedynie
dowód jego zakupu (mamy na to dwa lata od dnia zakupu).
Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzyć Twoją „skargę”!
Czasami producent udziela nam dodatkowej ochrony
tzw. gwarancji, na podstawie której mamy jeszcze szersze
prawa. Nie każda umowa musi być spisana, czasem
wystarczy, że ustnie uzgodnimy jej warunki. Pamiętajmy
jednak, żeby zawsze mieć jakiekolwiek potwierdzenie zasad
naszego kontraktu: maila czy sms–a, bo jeśli druga strona
nie wykona umowy, będzie nam łatwiej udowodnić nasze
racje w sądzie.
Pamiętaj! (jeśli osiągniesz pełnoletniość) możesz zawrzeć
już każdą umowę, ale kończąc 13 lat, możesz już znacznie
więcej niż 12-latek! Do zawarcia większości umów wciąż
potrzebujesz zgody dorosłego, jednak drobne umowy
w życiu codziennym masz prawo zawierać samodzielnie.

Do sprzedaży których
z poniższych rzeczy konieczny
jest udział notariusza?
Połącz strzałkami.

SAMOCHÓD
PONIŻEJ KWOTY
10 000 ZŁ

NOTARIUSZ

BIŻUTERIA
POWYŻEJ KWOTY
10 000 ZŁ

PAMIĘTAJ!
Takie same zasady dotyczące
konieczności sporządzenia umowy
przez notariusza panują również w sytuacji,
gdy chcesz komuś coś podarować
(sporządzić umowę darowizny)!

MIESZKANIE

DZIAŁKA
ROLNA

Art. 158 KC Umowa zobowiązująca
do przeniesienia własności nieruchomości
powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
To samo dotyczy umowy przenoszącej własność,
która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego
uprzednio zobowiązania do przeniesienia
własności nieruchomości; zobowiązanie powinno
być w akcie wymienione. Biżuteria i samochód
bez względu na wartość są rzeczami ruchomymi.

Prawidłowe odpowiedzi: działka budowlana, działka rolna, mieszkanie.

DZIAŁKA
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Hasło: ..................................................

1. Dobrowolnie udzielana przez producenta na towar: pozwoli Ci skorzystać
z niej w razie wady produktu.
2. Poprzedzają często zawarcie umowy.
3. Kupując produkt płacisz całość ceny lub kupujesz go na ..........
4. Mając .......... lat możesz już samodzielnie zawierać drobne umowy.
5. Umowa, którą zawiera piłkarz ze swoim klubem.
6. SMS lub .......... — mogą być dowodem na zawarcie umowy.
7. Sprzedający i .......... to strony umowy sprzedaży.
8. Jeśli nie wykonasz zawartej umowy, sprawę może rozstrzygnąć ..........
9. Jeżeli chcesz zawrzeć umowę między jej stronami, musi istnieć ...........

Odpowiedzi: Hasło krzyżówki: notariusz. 1. Gwarancja, 2. Negocjacje,
3. Raty, 4. Trzynaście, 5. Kontrakt, 6. Mail, 7. Kupujący, 8. Sąd, 9. Zgoda.

Zaznacz, które zdania są prawdziwe,
a które fałszywe.

Mając 16 lat możesz bez zgody rodzica lub opiekuna kupić samochód.
PRAWDA

FAŁSZ

Mając 13 lat możesz samodzielnie zawierać umowy w drobnych, codziennych
sprawach, ale do większości umów wciąż potrzebujesz zgody dorosłego.
PRAWDA

FAŁSZ

Wiek 17 lat pozwala Ci na zakup małej działki bez zgody
rodziców czy opiekunów.
PRAWDA

FAŁSZ

Musisz skończyć 21 lat, aby samodzielnie zawrzeć umowę
u notariusza, wcześniej to niemożliwe.
PRAWDA

FAŁSZ

Prawidłowe odpowiedzi: 1. Fałsz, 2. Prawda, 3. Fałsz, 4. Fałsz. Art. 11 i art. 20 Kodeksu cywilnego.

