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UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE po zawarciu małżeństwa
rozdzielność majątkowa - intercyza
Potrzebne dokumenty:
dowody osobiste małżonków,
skrócony odpis aktu małżeństwa,

Potrzebne informacje:
określenie, czy Strony chcą:
ustanowić rozdzielność majątkową,
ograniczyć wspólność ustawową,
rozszerzyć wspólność ustawową,
ustanowić rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.
wskazanie przedmiotów, które mają zostać wyłączone z majątku wspólnego (dot. ograniczenia wspólności
ustawowej),
wskazanie przedmiotów, które mają zostać włączone do majątku wspólnego (dot. rozszerzenia wspólności
ustawowej).

podział majątku dorobkowego:
dowody osobiste małżonków,
 dpis wyroku rozwiązującego związek małżeński – w przypadku rozwodu lub orzeczenie o separacji, jeżeli
o
jest ona powodem ustania wspólności ustawowej,
 ypis z umowy majątkowej małżeńskiej, jeżeli taka była zawarta (przed zawarciem małżeństwa lub w jego
w
trakcie).

Potrzebne informacje:
wskazanie przedmiotów umowy (składników dzielonego majątku),
określenie sposobu podziału majątku (komu ma przypaść dany przedmiot i czy w całości czy w udziałach, a jeżeli w
udziałach, to w jakiej wysokości),
określenie, czy podział majątku następuje ze spłatą / dopłatą na rzecz któregoś z małżonków, jeżeli tak, to w jakiej
wysokości i na jakich warunkach,
wartość rynkowa przedmiotu / przedmiotów umowy (szacunkowa),
termin wydania przedmiotu / przedmiotów umowy w posiadanie nabywcy.
UWAGI: Umowa podziału majątku może dotyczy wyłącznie przedmiotów objętych wspólnością majątkową. Osoby dzielące wspólny majątek nie mają
obowiązku dokonywania wyceny u rzeczoznawcy majątkowego, ani angażowania pełnomocników, zwłaszcza jeżeli nie istnieje pomiędzy nimi spór w
kwestii podziału. W trakcie dokonywania podziału notariusz udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących prawnych skutków podziału i zadba o
bezpieczeństwo interesów obydwu Stron.
Do każdej czynności notarialnej wymagany jest dokument tożsamości, którym jest dowód osobisty lub paszport.
Notariusz zawsze prosi o ich okazanie podczas czynności.
Uprzejmie prosimy o podanie danych osobowych Stron czynności notarialnej przed umówionym terminem czynności
notarialnej. Pozwoli nam to na przygotowanie maksymalnie kompletnego projektu aktu notarialnego, co przełoży się na
szybkość i sprawność Państwa obsługi w Kancelarii. Dane osobowe można podać telefonicznie, pocztą elektroniczną lub
faksem (skan /kserokopia dokumentów tożsamości lub w treści e-maila/faksu podanie: imienia/ imion, nazwisk, imion
rodziców, adresu zamieszkania, numerów dowodów osobistych lub paszportów, numerów PESEL oraz stanu cywilnego).
Zachęcamy również Państwa do skorzystania z naszego FORMULARZA.

