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

W dniu ………... w ………….. (miejsce zamieszkania Pożyczkodawcy) pomiędzy:
………………………... zwanym dalej Pożyczkodawcą
a
………………………..., adres zameldowania ………………………..., zamieszkania ……………………,
PESEL ……….., dowód osobisty ……..., zwanym dalej Pożyczkobiorcą
została zawarta następująca umowa:
§1
Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości ….. PLN (słownie ………..) na okres
od ………. do ………. Pożyczkobiorca zapłaci odsetki kapitałowe od zaciągniętej pożyczki w
wysokości ……% w stosunku rocznym, co stanowi łącznie ……….. PLN (słownie ………..) na dzień
zawarcia Umowy.
§2
Zgodnie z ofertą Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu
udzielenia pożyczki w kwocie ……….. PLN (słownie ………..), 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 o numerze ……..,
potrąconej o należne Pożyczkodawcy wynagrodzenie określone w §2.
§4
1. Pożyczkobiorca oświadcza, iż zwróci kwotę pożyczki określoną w §1 wraz z odsetkami w ………
równych ratach miesięcznych, z zastrzeżeniem § 4 ust. 5, płatnych do …. dnia każdego
miesiąca, począwszy od ………………..., przy czym jeżeli termin spłaty raty przypada na dzień
uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

2. W pierwszej kolejności spłaty rat zaliczone zostaną na poczet kapitału pożyczki, a następnie na
odsetki. Zgodnie ze zdaniem poprzednim, na ratę pożyczki może składać się sam kapitał
pożyczki, kapitał pożyczki i odsetki lub same odsetki.
3. Pożyczkobiorca zobowiązuje się dokonać w okresie objętym Umową spłaty kapitału pożyczki i
odsetek w ratach, w terminach i kwotach zgodnie z poniższym harmonogramem spłat pożyczki nr
…………...:
4. Pożyczkobiorca ma prawo dokonać spłaty całości pożyczki z ewentualnymi należnościami
powstałymi w okresie poprzedzającym termin całkowitej spłaty. Wcześniejsza spłata pożyczki nie
zwalnia Pożyczkobiorcy z zapłaty należnych Pożyczkodawcy odsetek.
5. W przypadku gdyby, przy uwzględnieniu § 4 ust. 1 powyżej, suma spłacanych przez
Pożyczkobiorcę rat miała być wyższa lub niższa od kapitału pożyczki wraz z odsetkami, ostatnia
rata określona w harmonogramie spłat będzie ratą wyrównawczą.
6. W przypadku opóźnienia Pożyczkobiorcy w spełnieniu świadczenia, od niespłaconej części
kapitału pożyczki określonego w danej racie, ustalone będą odsetki za opóźnienie w wysokości
czterokrotności stopy lombardowej NBP obowiązującej na dzień przeterminowania raty. W
przypadku spłaty wymagalnej raty pożyczki w terminie do czterech dni od daty przeterminowania
raty, Pożyczkodawca zrzeka się uprawnienia do naliczenia odsetek za ten okres opóźnienia.
7. W momencie powstania należności wymagalnych powstałych w skutek opóźnień spłaty
zobowiązań, Pożyczkobiorca dokonywać będzie spłat należności w następującej kolejności:
wymagalna rata pożyczki, odsetki karne od wymagalnej raty.
8. Do momentu spłaty najwcześniej wymagalnej raty pożyczki, zapłata odsetek karnych od tej raty
oraz kolejno wymagalnych rat pożyczki i odsetek karnych od tych rat nie będzie możliwa.
9. W momencie powstania opóźnienia w spłacie raty pożyczki o co najmniej 6 dni, Pożyczkodawca
zastrzega sobie prawo do postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności, w
terminie określonym w wezwaniu przekazanym w imieniu Pożyczkodawcy przez serwis
Finansowo.pl
§5
Strony oświadczają, iż termin spłaty pożyczki może zostać przedłużony za pisemną zgodą obydwu
Stron.
§6

W wypadku, gdy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zawarcie niniejszej
Umowy wiązać się będzie z uiszczeniem podatku od czynności cywilnoprawnych, Podatek od
czynności cywilnoprawnych opłaci Pożyczkobiorca.
§7
W celu zawarcia niniejszej umowy Pożyczki, w szczególności zaś w celu podjęcia przez
Pożyczkodawcę decyzji o jej udzieleniu Pożyczkobiorca, znając odpowiedzialność karną za składanie
fałszywych oświadczeń (art. 233 Kodeksu Karnego) oraz odpowiedzialność karną za umyślne
wprowadzenie w błąd (art. 286 par. 1 Kodeksu Karnego) oświadcza, że na dzień zawarcia umowy
Pożyczki:
● jego miesięczny dochód netto wynosi od ……….. do ……….. PLN;
● miesięczny dochód osiągany jest z tytułu: …………... w firmie …………..;
● nie posiada zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczy się
przeciwko niemu postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące
niespłaconych zobowiązań;
● nie toczy się wobec niego postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
konsumenckiej lub postępowanie upadłościowe (w przypadku wszczęcia postępowania
upadłości konsumenckiej, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego
poinformowania Pożyczkodawcy o tym fakcie).
§8
Pożyczkobiorca zobowiązuje się do powiadomienia Pożyczkodawcy o każdorazowej zmianie danych
osobowych, w szczególności o zmianie nazwiska, adresu zameldowania, adresu zamieszkania,
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.
§9
Pożyczkobiorca ponosi wszelkie koszty zawarcia niniejszej umowy.
§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się Regulamin serwisu Finansowo.pl oraz
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.
§11

Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest
Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Pożyczkodawcy.
§12
Niniejszy dokument stanowi elektronicznie wygenerowany przez Finansowo.pl zapis uzgodnień
odnośnie treści Umowy pożyczki zawartej na skutek przyjęcia przez Pożyczkobiorcę warunków oferty
złożonej przez Pożyczkodawcę w odpowiedzi na wniosek pożyczkowy Pożyczkobiorcy.
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