WZÓR PISMA

UMOWA POŻYCZKI

zawarta w dniu 01.09.2022r. w Poznaniu, pomiędzy:
…………………………………..(oznaczenie przedsiębiorcy, firmy) wpisanym do rejestru
przedsiębiorców pod numerem ……………………./w KRS …………………… z siedzibą
w………………………….., przy ul……………….., NIP ……– …… –……..– ……..,
zwanym dalej Pożyczkodawcą
a
…………………………………..(oznaczenie przedsiębiorcy, firmy) wpisanym do rejestru
przedsiębiorców pod numerem ……………………./w KRS …………………… z siedzibą
w………………………….., przy ul……………….., NIP ……– …… –……..– ……..,
albo
Panem X (imię i nazwisko), zamieszkałym w……………………, legitymującym się dowodem
osobistym nr………………………………, wydanym przez…………………….,
zwaną dalej Pożyczkobiorcą
zwanych łącznie Stronami
o następującej treści:
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Pożyczkodawcę na rzecz Pożyczkobiorcy
pożyczki w kwocie ………………………….. zł. (słownie: ………………..zł.).
Kwotę pożyczki Pożyczkodawca przekaże przelewem na konto Pożyczkobiorcy w banku ………..,
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o numerze ……………………………. w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania niniejszej
Umowy.
§2
1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu pożyczonej kwoty na wezwanie pożyczkodawcy.
2. Odsetki zostaną wyliczone na dzień 31 grudnia każdego roku trwania umowy, według stopy
……….. %, w skali roku od niespłaconej kwoty pożyczki, przy przyjęciu do wyliczeń ilości dni
kalendarzowych i upływu czasu w dniach.
3. Za datę zapłaty odsetek oraz spłaty pożyczki uważa się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku
pożyczkodawcy w banku ……… nr …………………………………. .W przypadku zmiany
rachunku pożyczkodawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia pożyczkodawcy.
4. Strony przyjmują, że możliwa będzie wcześniejsza spłata pożyczki przez pożyczkodawcę.
§3
Strony postanowiły, że zabezpieczeniem udzielonej pożyczki będzie poręczenie ….... (dane
poręczyciela). Umowa poręczenia została podpisana w dniu zawarcia niniejszej i stanowi jej
integralną część.
§4
Pożyczkobiorca jest zobowiązany do powiadomienia Pożyczkodawcy o każdej planowanej i
faktycznej zmianie w składzie zarządu spółki, nazwie, adresie, numerze telefonu, zakresie
działalności lub formie prawnej.
§5
Umowa niniejsza nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 ust. 4
ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.
§6
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
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3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron i jednym dla poręczyciela.
§7
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub też w związku z nią będą rozstrzygane przez
Sąd Cywilny właściwy miejsca siedziby pożyczkobiorcy.

Pożyczkodawca

Pożyczkobiorca

Załącznik: umowa poręczenia

__________________________________________
Wyjaśnienia:
1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego
określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący
zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego
gatunku i tej samej jakości.
2. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy
pisemnej.
3. Umowa pożyczki, aby zachować doniosłość prawną winna być zawarta z osobą mająca
pełną zdolność do czynności prawnych. Zawarcie umowy z osobą ubezwłasnowolnioną
całkowicie powoduje nieważność kontraktu. Za osobę ubezwłasnowolnioną wszelkie
czynności prawne podejmuje jej opiekun/ kurator, który tę funkcje sprawuje na mocy
postanowienia sądu rodzinnego i opiekuńczego.
4. W umowie należy wskazać:
1. datę i miejsce jej zawarcia.
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2. strony zawierające umowę pożyczki, imię i nazwisko, adresy zamieszkania, nr i seria
dowodu tożsamości,
3. nr PESEL, numer identyfikacji podatkowej (NIP),
4. w przypadku, gdy stroną umowy jest przedsiębiorca, w umowie należy podać jego
nazwę, siedzibę lub adres firmy, inne dane z rejestru np. nr KRS, nr. wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej i dane organu prowadzącego ewidencję,
5. gdy umowa dotyczy osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości
prawnej, np. spółek osobowych, wskazuje się także dane osoby lub osób uprawnionych
do ich reprezentowania, które podpisują umowę. Jeżeli umowa podpisywana jest przez
pełnomocnika, do umowy należy dołączyć pełnomocnictwo. Obowiązkowo należy
sprawdzić czy osoba, która reprezentuje spółkę, ma do tego prawo. Bywa, że
reprezentacja jest ważna tylko kolegialnie. Np. dwóch członków zarządu. Błędne
oznaczenie stron umowy skutkować może kwestionowaniem ważności umowy.
6. w umowie podać można numer rachunku bankowego celem wpłaty lub zwrotu kwoty
pożyczki.
7. w umowie pożyczki wskazać należy kwotę oraz walutę pożyczki pieniężnej, termin
wydania przedmiotu pożyczki pożyczkobiorcy. Jeżeli umowa jest zawierana pod
warunkiem, to warunek należy precyzyjnie określić.
8. w kolejnych postanowieniach umowy strony powinny określić datę zwrotu pożyczki lub
daty i kwoty spłat ratalnych. należy wskazać, czy kwota pożyczki jest oprocentowana,
jeżeli tak to określić wysokość odsetek, sposób ich wyliczania, kiedy odsetki lub
procenty zostaną naliczone i kiedy zapłacone, np. pożyczkobiorca razem ze spłatą
pożyczki zapłaci odsetki w wysokości 1000 zł, za cały okres trwania umowy,
9. jeżeli strony dopuszczają możliwość wcześniejszej spłaty to umowa zawierać powinna
tę możliwość nadto warunki i skutki dla stron.
5. Pożyczkę można zabezpieczyć na różne sposoby. Zabezpieczeniem może być:
- weksel in blanco,
- poręczenie według prawa cywilnego
- przyrzeczenie,
- akt notarialny, w którym dłużnik podda się egzekucji,
- ubezpieczenie umowy pożyczki,
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- zastaw, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie.
6. w umowie można wskazać, kto ponosi koszty związane z zawarciem umowy - gdy umowę
pożyczki zawieramy z podmiotem trudniącym się zawodowo takimi czynnościami to
podatku PCC pożyczkobiorca nie odprowadza.

