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OFERUJEMY TAKŻE PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNĄ
*cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy

ORAZ
WERSJĘ „WORD” PISMA W CENIE 10,99 zł
EMAIL: BIURO@INTERNETOWAKANCELARIA.PL
___________________________________________________________________________

UMOWA POŻYCZKI
zawarta w _____________, w dniu ____________ r. pomiędzy:
Panem __________________________, zamieszkałym w ______________, przy ul.
__________________, legitymującym się dowodem osobistym numer _________________
posiadającym NIP ____________________, PESEL _________________
zwanym dalej „Pożyczkodawcą”
a
Panem
_________________,
zamieszkałym
w
______________,
przy
ul.
__________________, legitymującym się dowodem osobistym numer _________________
posiadającym NIP ____________________, PESEL _________________
zwanym dalej „Pożyczkobiorcą”

Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca mogą być w niniejszej Umowie nazywani z osobna
„Stroną” lub łącznie „Stronami”.
Strony postanawiają co następuje:
§1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Pożyczkodawcę na rzecz
Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie _________________ PLN (słownie: ____________
złotych
00/100),
na
zakup
przez
Pożyczkobiorcę
_____________________________________________.
2. Kwota pożyczki została w całości przekazana Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę, co
niniejszym Pożyczkobiorca potwierdza podpisem pod niniejszą umową.

§2
1. .Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu Pożyczkodawcy całej kwoty pożyczki
jednorazowo w terminie do dnia ________________ r.
2. .Zwrot pożyczki ma nastąpić na rachunek Pożyczkodawcy nr: ___________________ w
________________________ lub inny wskazany przez Pożyczkodawcę.
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3. .Strony postanawiają, iż Pożyczkodawca ma prawo dokonywania zwrotu pożyczki lub jej
części przed terminem określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. .Pożyczkodawca oświadcza, iż w przypadku dokonania zwrotu pożyczki w terminie ustalonym
zgodnie z ust. 1, zobowiązuje się nie żądać żadnych odsetek z tytułu niniejszej umowy.
5. .Pożyczkobiorca oświadcza, iż w przypadku niedokonania zwrotu pożyczki w terminie
ustalonym zgodnie z ust. 1, zobowiązuje się do zwrotu pożyczki wraz z odsetkami w
wysokości 5% w stosunku rocznym za każdy miesiąc udzielenia pożyczki.
§3
Niezależnie od postanowień §2 ust. 5, w przypadku niedokonania zwrotu pożyczki w terminie
określonym zgodnie z §2 ust. 1 Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz
Pożyczkodawcy odsetek za zwłokę w wysokości 0,1 % kwoty pożyczki za każdy dzień
opóźnienia liczonymi wraz odsetkami zgodnie z § 2 ust. 5.
§4
1. .Strony zgodnie postanawiają, iż Pożyczkodawca ma prawo do odstąpienia od niniejszej
Umowy i żądać jej natychmiastowego zwrotu wraz z należnymi odsetkami, w przypadku gdy
z powodu złego stanu majątkowego Pożyczkobiorcy będzie wątpliwe, czy pożyczka zostanie
zwrócona.
2. .Pożyczkobiorca oświadcza, że w dniu podpisania niniejszej Umowy nie istnieją żadne
okoliczności uniemożliwiające mu zwrot pożyczki, zgodnie z § 2.
3. .Pożyczkobiorca oświadcza, iż w celu zabezpieczenia zwrotu kwoty pożyczki oraz
ewentualnych kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz kosztów obsługi prawnej, związanych
z egzekwowaniem od Pożyczkobiorcy braku spłaty pożyczki w terminie, Pożyczkobiorca
wystawi i wręczy Pożyczkodawcy w dacie zawarcia niniejszej Umowy weksel własny in
blanco, bez protestu, do kwoty _______________ zł (słownie: _____________ złotych
00/100) wraz z klauzulą wekslową, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
§5
Koszty związane z zawarciem niniejszej Umowy ponosi Pożyczkobiorca.
§6
Umowa jest sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
§7
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Powoda.

Podpisy Stron:
.....................………
Pożyczkodawca

......................………
Pożyczkobiorca
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ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UMOWY POŻYCZKI Z DNIA ____________

DEKLARACJA WEKSLOWA
Pan _________________, syn ________ i _________, zamieszkały w ______________, przy ul.
__________________, legitymujący się dowodem osobistym numer _________________ posiadający
NIP ____________________, PESEL _________________, zwany dalej „Wystawcą”
składa niniejszym do dyspozycji Pana ___________________________, syna ________ i
_________, zamieszkałego w ______________, przy ul. __________________, legitymującego się
dowodem osobistym numer _________________ posiadającego NIP ____________________,
PESEL _________________, zwanego dalej jako „Pożyczkodawca”
weksel in blanco wystawiony przez Pana ______________ jako zabezpieczenie:
a) wszystkich wierzytelności wynikających z Umowy pożyczki z dnia _______________ r. (dalej
jako „Umowa”) zawartej pomiędzy __________________ – jako „Pożyczkodawcą” oraz
___________________ jako „Pożyczkobiorcą”; oraz
b) wszystkich innych ewentualnych kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz kosztów obsługi
prawnej, związanych z egzekwowaniem od Wystawcy ww. zabezpieczonych wierzytelności.
______________________ ma prawo wypełnić weksel na następujących zasadach:
a) we wszystkich przypadkach gdy Wystawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz
Pożyczkodawcy i nie dokona pełnej zapłaty w terminie wynikającym z ww. Umowy;
b) Pożyczkodawca może wypełnić weksel na sumę odpowiadającą niezapłaconej w terminie kwocie
należnej od Wystawcy, powiększoną o należne odsetki i koszty dochodzenia roszczeń;
c) Pożyczkodawca ma prawo opatrzyć weksel datą i miejscem płatności znajdującym się na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według swojego uznania;
d) o wypełnieniu weksla Pożyczkodawca powiadomi Wystawcę jednym listem poleconym
wysłanym na 7 dni przed terminem płatności na adres Wystawcy wskazany na wstępie niniejszej
deklaracji wekslowej;
e) uprawnienie Pożyczkodawcy do wypełnienia weksla wygasa z upływem 5 lat od dnia
zakończenia obowiązywania Umowy pożyczki z dnia _______________ r. zawartej pomiędzy
Pożyczkodawcą oraz Wystawcą.
Postanowienia niniejszej deklaracji wekslowej obowiązują także w razie zmiany postanowień ww.
Umowy, ulegając w takim przypadkom, bez potrzeby dokonywania odrębnych czynności prawnych,
modyfikacjom uwzględniającym treść wyżej wzmiankowanych zmian.

______________, dnia __________
_______________________
(czytelny podpis)
_______________________
/NIP Wystawcy/
_______________________
/PESEL Wystawcy
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WSKAZÓWKI DO WZORU
UWAGA !!!
WZÓR stanowi jedynie DOKUMENT PRZYKŁADOWY
JEŻELI Twoja sytuacja różni się, nie wolno KOPIOWAĆ dosłownie treści wzoru

