
UMOWA POŻYCZKI
 Zawarta w dniu  w

           

 pomiędzy

     

 zamieszkałym w 

     

 przy ul.

     

 legitymującym się   numer

           

 wystawionym w dniu  przez

           
 PESEL       REGON      

 zwanym dalej w umowie Pożyczkodawcą,

 a

     

 zamieszkałym w 

     

 przy ul.

     

 legitymującym się  numer

           

 wystawionym w dniu  przez

           
 PESEL       REGON      

 zwanym w treści umowy Pożyczkobiorcą,
§ 1.

 Przedmiotem umowy jest udzielenie pożyczki pieniężnej w kwocie      
 słownie zł

     
§ 2.

 W chwili podpisania umowy Pożyczkodawca przekazuje Pożyczkobiorcy wymienioną kwotę, którą Pożyczkobiorca kwituje przez podpisanie 
umowy. § 3.

1.  Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu Pożyczkodawcy kwoty pożyczki w terminie
 do 
dnia
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a) gotówka do rąk Pożyczkodawcy, przy czym miejscem spełnienia świadczenia będzie      
b) przelewem na r-k bankowy nr       w Banku      

2. Łącznie ze spłatą pożyczonej kwoty, Pożyczkobiorca wpłaci Pożyczkodawcy odsetki ustawowe za okres od dnia podpisania umowy do 
dnia zwrotu pożyczonych pieniędzy.

3. Pożyczkobiorca może spłacić pożyczkę przed terminem ustalonym w §3 ust.1.W takim przypadku odsetki od kwoty pożyczki zostaną  
naliczone do dnia zapłaty.

§ 4.

 W przypadku niespłacenia pożyczki w ustalonym terminie, Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zapłaty odsetek 

 w 
wysokości

    %

 za każdy dzień opóźnienia.

§ 5.

 Pożyczkobiorca zobowiązuje się zarejestrować niniejszą umowę, a także uiścić stosowną opłatę skarbową.
§ 6.

 W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 7.

 Ewentualne spory powstałe w związku z ww. umową strony poddają do rozstrzygnięcia właściwym Sądom Powszechnym.
§ 8.

 Umowę sporządza się 
w 

   jednobrzmiących egzemplarzach 
po

  

dla każdej ze stron

§ 9.

1. Zabezpieczeniem dla pożyczki 
jest

     
2. Zabezpieczenie ustanowione na podstawie ust .1 traci moc z chwilą spłaty pożyczki wraz z odsetkami.
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