Miejscowość,

data

Umowa depozytu
Zawarta pomiędzy:
nazwa

imię i nazwisko

adres

adres

a
NIP/REGON

numer dowodu/PESEL

dane kontaktowe

dane kontaktowe

zwanym dalej Przechowawcą lub Depozytariuszem

zwanym dalej Właścicielem lub Składającym

Do depozytu przyjęto obiekt:
Opis przedmiotu (autor, tytuł, rok powstania, wymiar)

Ilość

Wartość sprzedaży Data sprzedaży/zwrotu

1. Właściciel składa w ręce Przechowawcy wyżej wymieniony obiekt.
2. Właściciel wraz z przedstawicielem Depozytariusza ustalają cenę ubezpieczeniową obiektów.
3. Decyzja o wstępnym zakwalifikowaniu obiektu do sprzedaży aukcyjnej/komisowej, podejmowana jest w ciągu

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

............................................ od dnia dostarczenia obiektu. W przypadku obiektów wymagających szerszych konsultacji,
okres ten może być wydłużony.
Właściciel zasięga osobiście (lub telefonicznie) informacji o zakwalifikowaniu obiektu na aukcję.
W przypadku wstępnego zaklasyfikowania obiektu na aukcję Właściciel zobowiązany jest do niezwłocznego podpisania
umowy aukcyjnej, bądź odebrania obiektu.
Obiekt nie zakwalifikowany do sprzedaży aukcyjnej lub komisowej, powinien być odebrany najpóźniej w ciągu
…............................................. od dnia podpisania umowy depozytowej.
Jeżeli, obiekt nie zostanie odebrany w okresie do 2 miesięcy od daty podpisania umowy depozytowej, Depozytariusz ma
prawo wystawić go do sprzedaży (aukcyjnej lub komisowej) w cenie uzgodnionej w umowie depozytowej,
pomniejszonej o …................................%.
W przypadku sprzedaży obiektu, prowizja dla Depozytariusza wynosi …...................................% oraz należny podatek
VAT (…...................................% od tej prowizji).
Jeżeli nie odebrany obiekt został skierowany do sprzedaży (aukcyjnej bądź komisowej) i nie został sprzedany, może
być w dalszym ciągu kierowany do sprzedaży, przy czym jego cena co 2 miesiące ulega obniżeniu o dalsze
…...........................................% ceny ustalonej w umowie depozytowej.
Jeżeli obiekt taki nie zostanie sprzedany za ….....................% ceny depozytowej, wówczas zastaje skierowany do
magazynu, a przy jego odbiorze pobierana będzie opłata za składowanie w wysokości ......................................% ceny
depozytowej miesięcznie.
W przypadku obiektów nie zaklasyfikowanych do sprzedaży (przewidzianych do zwrotu) i nie odebranych, pobierana
będzie comiesięczna opłata za składowanie w wysokości …..................% ceny ubezpieczeniowej poczynając od 3
miesiąca od daty podpisania umowy depozytowej.
Przy datach należy określić czy obiekt został sprzedany (S) czy zwrócony Właścicielowi (Z).
W przypadku gdy klient nie zawiadomi o zmianie adresu, wówczas pisma wysłane przez Depozytariusza listem
poleconym pod adres podany w depozycie i zwrócone prze pocztę uważa się za doręczone.

….................................................
Podpis właściciela depozytu

Wzór umowy pochodzi z portalu RynekiSztuka.pl

