Umowa pożyczki (pomiędzy osobami fizycznymi)
nr …………………..

W dniu ……………… w Finansowo.pl pomiędzy
……………………… zam. ………………………. zwanym dalej Pożyczkodawcą
a
…………………….. zam. ……………………….. legitymującym się
dowodem
osobistym nr ……………….., PESEL ………….. zwanym dalej Pożyczkobiorcą
została zawarta następująca umowa:
§1

Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości ….. PLN
(słownie ………) na okres od ………… do ………….
Pożyczkobiorca zapłaci odsetki od zaciągniętej pożyczki w wysokości .. % w
stosunku rocznym, co stanowi łącznie ……… PLN (słownie ………………..).
§2

Zgodnie z ofertą Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawcy przysługuje dodatkowe
wynagrodzenie z tytułu udzielenia pożyczki w kwocie … PLN, które jest potrącone
od kwoty głównej pożyczki określonej w §1, w momencie udzielenia pożyczki.
§3

Pożyczkobiorca wyżej wymienioną pożyczkę przyjmuje i potwierdza niniejszym
odbiór kwoty pożyczki, wypłaconej w formie przelewu na rachunek bankowy
Pożyczkobiorcy, potrąconej o należne Pożyczkodawcy wynagrodzenie określone w
§2.
§4

Pożyczkobiorca oświadcza, iż zwróci kwotę pożyczki określoną w §1 wraz z
odsetkami w następnym dniu po upływie terminu określonego w §1. W przypadku
opóźnienia Pożyczkobiorcy w spełnieniu świadczenia, od niespłaconej części
kapitału pożyczki ustalone będą odsetki za opóźnienie w wysokości czterokrotności
stopy lombardowej NBP obowiązującej w pierwszym dniu wymagalności.
§5

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do powiadomienia Pożyczkodawcy o
każdorazowej zmianie danych osobowych, w szczególności o zmianie nazwiska,
adresu zameldowania, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.
Powiadomienie zostanie dokonane przez Pożyczkobiorcę niezwłocznie po

zaistnieniu zmiany i odbędzie się poprzez edycję danych osobowych w serwisie
Finansowo.pl oraz poprzez wysłanie prywatnej wiadomości elektronicznej w
serwisie Finansowo.pl do Pożyczkodawcy. W przypadku braku powiadomienia
przez Pożyczkobiorcę o zmianie danych, korespondencja wysłana na
dotychczasowy adres Pożyczkobiorcy uznawana jest za skutecznie dostarczoną.
§6

Pożyczkobiorca ponosi wszelkie koszty zawarcia niniejszej umowy.
§7

Strony oświadczają, iż termin spłaty pożyczki może zostać przedłużony za pisemną
zgodą obydwu Stron.
§8

Podatek od czynności cywilno - prawnych opłaci Pożyczkobiorca.
§9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.
§10

Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji
niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Pożyczkodawcy.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
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