UMOWA POŻYCZKI
zawarta w ……………………... w dniu ………………… pomiędzy:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, PESEL)

zwany/a dalej Pożyczkodawcą,
a
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, PESEL)

zwany/a dalej Pożyczkobiorcą,
zwane dalej łącznie Stronami
zwana dalej Umową
została zawarta umowa o treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie pożyczki sumy pieniężnej w kwocie
………………….….. zł (słownie: ………………………………………………….. złotych).
2. Pożyczkodawca oświadcza, że udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie
wskazanej w pkt. 1, a Pożyczkobiorca oświadcza, że pożyczkę tę przyjmuje.
§2
Wypłata kwoty pożyczki została dokonana przy podpisaniu niniejszej Umowy, co
Pożyczkobiorca potwierdza.

1.
2.
3.
4.

§3
Wysokość oprocentowania pożyczki strony ustalają na ….... % w stosunku rocznym.
Odsetki są naliczane od dnia wypłaty Pożyczkobiorcy kwoty pożyczki przez
Pożyczkodawcę.
W przypadku zwłoki w zwrocie kwoty pożyczki, Pożyczkobiorca zapłaci Pożyczkodawcy
odsetki ustawowe za opóźnienie za każdy dzień zwłoki.
Odsetki zostaną zapłacone Pożyczkodawcy wraz ze zwrotem pożyczki zgodnie z § 4
poniżej.

§4
1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty pożyczki będącej przedmiotem
niniejszej Umowy jednorazowo w terminie do dnia …………………….. r. / w ciągu miesiąca

po wypowiedzeniu przez Pożyczkodawcę niniejszej Umowy wraz z należnym
oprocentowaniem.
2. W razie zwrotu części kwoty pożyczki, zapłacona część zostanie zaliczona w pierwszej
kolejności na poczet należnych odsetek.
§5
Prawa i obowiązki stron niniejszej Umowy nie mogą być zbywane ani przenoszone na
osoby trzecie bez zgody drugiej ze stron wyrażonej na piśmie.
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§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę Pożyczkodawcy.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
Koszy zawarcia niniejszej Umowy ponosi Pożyczkobiorca.
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