
 

Umowa pożyczki 
 
 

zawarta w dniu ……………………… roku w …………………… pomiędzy: 
 

 
……………………………..………………..…, adres zameldowania: …………………..……………………..………….. 
………………..……………………………………………………………., adres zamieszkania: ………………..……….…. 
…..……………………………………………………..………………………….., PESEL: …………………………….., seria i 
numer dowodu osobistego: …………………………………, adres e-mail: ………………………………., numer 
telefonu: …………………………………, 
zwanym/ą w treści Umowy Pożyczkodawcą, 
 
a 
 
 
……………………………..………………..…, adres zameldowania: …………………..……………………..………….. 
………………..……………………………………………………………., adres zamieszkania: ………………..……….…. 
…..……………………………………………………..………………………….., PESEL: …………………………….., seria i 
numer dowodu osobistego: …………………………………, adres e-mail: ………………………………., numer 
telefonu: …………………………………, 
zwanym/ą w treści Umowy Pożyczkobiorcą. 
 
Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca będą zwani w dalszej części Umowy łącznie Stronami. 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

 
1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczkę w kwocie ……………. złotych (słownie: 

……………………………………….).  

2. Pożyczkobiorca zapłaci odsetki kapitałowe od zaciągniętej kwoty w wysokości ….. % w 

skali roku, co wynosi łącznie ……….. złotych (słownie: ……………………………………….). 

Odsetki liczone są za okres od dnia podpisania umowy do dnia zwrotu pożyczki. 

 
§ 2 

Czas trwania Umowy 
 

1. Przedmiot pożyczki zostanie zwrócony przez Pożyczkobiorcę w terminie …………………. 

2. Pożyczkobiorca oświadcza, że będzie zwracał kwotę pożyczki w równych ratach 

miesięcznych, określonych w harmonogramie spłat, stanowiącym Załącznik do Umowy 

nr, począwszy od ……………….. 

3. Gdy termin spłaty raty przypada na dzień uznany ustawowo za wolny, termin przypada 

na dzień następny. 

 
 



 

§ 3 
Wypłata pożyczki 

 
1. Pożyczka zostanie wypłacona w formie przelewu na rachunek bankowy 

Pożyczkobiorcy o numerze: ……………………………………………………………… lub gotówką do 

rąk Pożyczkobiorcy. 

2. Podpisując poniższą umowę, Pożyczkobiorca przyjmuje i potwierdza wypłatę pożyczki. 

 
§ 4 

Spłata rat 
 

Pożyczkobiorca jest zobowiązany do comiesięcznej spłaty rat na konto bankowe 
Pożyczkodawcy o numerze: ………………………………………………………………. 
 

§ 5 
Oświadczenia Pożyczkobiorcy 

 
1. Pożyczkobiorca oświadcza, że: 

a) na dzień podpisania Umowy jego sytuacja materialno-finansowa jest na 

zadowalającym poziomie i gwarantuje terminową spłatę rat pożyczki wraz z 

odsetkami, 

b) jego miesięczny dochód wynosi …………………… złotych (słownie: 

………………………………………) i jest osiągany z tytułu 

…………………………………………………………………… w firmie …………………., 

c) posiada zobowiązania z tytułu ………………………………………………………… 

d) nie toczy się wobec niego postępowanie sądowe, upadłościowe, egzekucyjne lub 

windykacyjne, 

e) według stanu na dzień zawarcia umowy, nie figuruje w bazach biur informacji 

gospodarczych, a w szczególności w Krajowym Rejestrze Długów, ERIF BIG S. A., 

BIG Infomonitor S. A., 

f) nie ogłosił upadłości konsumenckiej w ciągu ostatnich 5 lat. 

2. Pożyczkobiorca oświadcza, że wie o spoczywającym na nim obowiązku opłacenia 

podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 2% od kwoty pożyczki określonej 

w § 1 ust. 1. 

 
§ 6 

Zmiana danych lub sytuacji materialno-finansowej 
 

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do powiadomienia Pożyczkodawcy o każdorazowej 

zmianie danych osobowych (a w szczególności imienia, nazwiska, adresu 

zameldowania, zamieszkania, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej. 

2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do powiadomienia Pożyczkodawcy o każdorazowej 

zmianie danych dotyczących jego sytuacji materialno-finansowej, określonej w §4 ust. 

1 lit. a – f. 



 

 
§ 7 

Opóźnienia w spłacie 
 

1. W przypadku opóźnień Pożyczkobiorcy w spłacie raty pożyczki, ustalone zostaną 

odsetki za opóźnienie od niespłaconej części kapitału, w wysokości czterokrotności 

stopy lombardowej NBP, obowiązującej na dzień przeterminowania raty. 

2. Strony oświadczają, że terminy określone w §2 mogą ulec wydłużeniu za pisemną 

zgodą Pożyczkodawcy i Pożyczkobiorcy. 

3. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku opóźnienia w spłacie 

pożyczki, przekraczającego 30 dni na kwotę min. 200 złotych, Pożyczkodawca może 

przekazać dane Pożyczkobiorcy do biur informacji gospodarczej, w szczególności w 

Krajowym Rejestrze Długów, ERIF BIG S. A., BIG Infomonitor S. A. 

 

§ 8 
Wcześniejsza spłata pożyczki 

 
1. Pożyczkobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki przed terminem 

określonym w §2 ust. 1 lub do nadpłaty rat określonych w Załączniku nr 1 do Umowy. 

Wysokość należnych odsetek jest przeliczana po każdej nadpłacie. 

2. Wcześniejsza spłata nie zwalnia Pożyczkobiorcy od zapłaty Pożyczkodawcy naliczonych 

odsetek za okres korzystania z kapitału pożyczki. 

 
§ 9 

Wypowiedzenie Umowy 
 

1. Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę w sytuacji, gdy Pożyczkobiorca spóźnia 

się ze spłatą raty pożyczki min. 30 dni lub sytuacja materialno-finansowa, określona w 

§5 ust. uległa nagłej zmianie i nie gwarantuje terminowej spłaty pożyczki wraz z 

odsetkami. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrotu niespłaconej części kapitału i 

należnych odsetek w ciągu 3 miesięcy. 

2. Pożyczkobiorca może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. Jest on zobowiązany do dokonania spłaty pożyczki najpóźniej w 

ostatnim dniu okresu wypowiedzenia. 

3. Wypowiedzenia, o których mowa ust. 1 i ust. 2 powinny być złożone w formie 

pisemnej na adres zamieszkania każdej ze Stron i dodatkowo na adres e-mail drugiej 

strony określony w Umowie. 

 
§ 10 

Przeniesienie praw 
 

Pożyczkodawca może dokonać cesji praw wynikających z Umowy na inną osobę. 
 

 



 

§ 11 
Prawo właściwe 

 
W sprawach nieuregulowanych Umową odpowiednie zastosowanie mają 
przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§ 12 
Właściwość sądu 

 
Ewentualne spory mogące wynikać w związku z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane w 
drodze negocjacji, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia, będą poddane rozstrzygnięciu 
sądu właściwego dla siedziby Pożyczkodawcy. 
 

§ 13 
Inne postanowienia 

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

2. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze Stron. 
 
 
 

Pożyczkodawca           Pożyczkobiorca 
 
 
_______________      ________________ 
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