Umowa pożyczki
W dniu …………………………… roku w …………………………, pomiędzy:
miejscowość

data

………………………………… …………………………………………... zamieszkałym w
imię

nazwisko

……………………………………… przy ulicy ………………………………………………
miejscowość

ulica, nr domu / nr lokalu

legitymującym się dowodem osobistym ……………………………………………………
seria i nr dowodu osobistego

wydanym przez ……………………………………………………………………………..
wskazać organ wydający

posiadającym nr PESEL …………………………… zwanym dalej „Pożyczkodawcą”
a
………………………………… …………………………………………... zamieszkałym w
imię

nazwisko

……………………………………… przy ulicy ………………………………………………
miejscowość

ulica, nr domu / nr lokalu

legitymującym się dowodem osobistym ……………………………………………………
seria i nr dowodu osobistego

wydanym przez ……………………………………………………………………………..
wskazać organ wydający

posiadającym nr PESEL ………………………… zwanym dalej „Pożyczkobiorcą”
została zawarta umowa o treści jak poniżej:
§ 1.
1. Pożyczkodawca niniejszym udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie
…………………… zł (słownie: ……………………………………………………………).
2. Kwota pożyczki zostanie wypłacona Pożyczkobiorcy najpóźniej w dniu
……………………

r.,

przelewem

na

rachunek

bankowy

Pożyczkobiorcy

nr

……………………………………………………………………………………… w Banku
……………………………………………………………………… .
3. Strony zgodnie oświadczają, iż pożyczka jest / nie jest oprocentowana w stosunku
…… % rocznie*.
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§ 2.
1. Pożyczka zostaje udzielona Pożyczkobiorcy na okres do dnia …………………… r.
2. Pożyczkobiorca obowiązany jest do zwrotu całej kwoty pożyczki wraz z należnymi
odsetkami najpóźniej do dnia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
§ 3.
Strony zgodnie oświadczają, iż Pożyczkobiorca nie może przenieść na jakąkolwiek
osobę trzecią praw i obowiązków, wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej,
wyrażonej na piśmie zgody Pożyczkodawcy.
§ 4.
Wszelkie koszta związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Pożyczkobiorcę,
w szczególności Pożyczkobiorca obowiązany jest w terminie rozliczyć i opłacić
należny podatek o czynności cywilno-prawnych.
§ 5.
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory dotyczące niniejszej Umowy rozstrzygał będzie sąd właściwości
ogólnej Pożyczkodawcy.
4. Umowę sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

Pożyczkodawca:

Pożyczkobiorca:

....................................
Data, czytelny podpis.

...........................................
Data, czytelny podpis

*

Niepotrzebne skreślić
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