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OBJAŚNIENIE ZAPISÓW UMOWY O 
ZARZĄDZANIE NAJMEM
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DATA I MIEJSCE ZAWARCIA UMOWY

OZNACZENIE STRON UMOWY

§



WSKAZANIE PRZEDMIOTU UMOWY
Wskazanie przedmiotu umowy, nieruchomości, która będzie 
oferowana

SPIS CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W 
RAMACH UMOWY

Spis czynności wykonywanych przez Navi Estate w ramach 
umowy. 
Jeżeli mają Państwo życzenie, aby poszerzyć katalog działań 
wykonywanych przez Navi Estate w ramach niniejszej 
umowy, należy dopisać je do tego punktu.

POSIADANIE PRAWA DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

Oświadczają Państwo, że mają prawo do rozporządzania 
nieruchomością i mogą  zawrzeć umowę o pośrednictwo. 



UBEZPIECZENIE OC

UDPOSTĘPNIENIE DOKUMENTÓW
Deklarują Państwo, że jeżeli zwrócimy się do Państwa o 
dokumenty niezbędne do dokonania transakcji to Państwo 
nam je udostępnią np. kopia aktu notarialnego lub umowa 
najmu.

WSPÓŁPRACA

Navi Estate świadczy usługi zgodnie z przepisami oraz 
standardami zawodowymi. Zgodnie z prawem posiadamy 
obowiązkowe ubezpieczenie OC, które 
jest dołączone do umowy.

W paragrafie 6 deklarują Państwo współpracę z Navi Estate 
w ramach umowy.  Np. w kwestii udostępnienia lokalu na 
prezentacje osobom zainteresowanym kupnem/wynajmem.

UPOWAŻNIENIE DO POBIERANIA 
DOKUMENTÓW

Upoważnienie do pobrania niezbędnych zaświadczeń i 
dokumentów do sfinalizowania transakcji np. zaświadczenia 
od zarządcy nieruchomości



Paragraf 8 opisuje ustaloną wysokość wynagrodzenia, które 
jest pobierane co miesiąc bezpośrednio z opłat wpłacanych 
przez najemcę lokalu. Pozostała część ustalonej kwoty 
wynajmu jest przekazywana Państwu zgodnie z umową.

TERMIN WYPŁATY WYNAGRODZENIA
Termin wypłaty wynagrodzenia- zawarcie umowy 
kupna/wynajmu nieruchomości.

WARUNKI WYPŁATY WYNAGRODZENIA

KOSZTY UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI 
NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM

Koszty dodatkowe dotyczące nieruchomości są ponoszone 
przez Właściciela nieruchomości.  np. prace remontowe, 
podwyższenie standardu lokalu czy zakup wyposażenia.



KONSULTOWANIE DODATKOWYCH KOSZTÓW

Oświadczają Państwo, że nieruchomość jest oferowana 
wyłącznie przez Navi Estate oraz w przypadku złamania 
postanowień tego punktu(np. podpisanie umowy z innym 
biurem pośrednictwa)  zostanie naliczona kara umowna.

CZAS OBOWIĄZYWANIA ORAZ OKRES 
WYPOWIEDZENIA UMOWY

Okres obowiązywania umowy z 1 miesięcznym terminem 
wypowiedzenia

STANDARDOWE ZAPISY KOŃCOWE
Umowa sporządzona w dwóch identycznych egzemplarzach, 
jedną otrzymają Państwo

Do umowy są dołączone załączniki, które są równie ważne 
jak postanowienia umowy

Jeżeli chcą Państwo zmienić treść umowy, należy to zrobić 
po uzgodnieniu z Navi Estate w formie pisemnej.

Navi Estate świadczy usługi na zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 
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PODPISY 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO UMOWY

§



§
DZIĘKUJĘMY ZA UWAGĘ.

Jeżeli maja Państwo pytania dotyczące 
umowy, zachęcamy do kontaktu.


