
 
 

** niepotrzebne wykreślić 

 

UMOWA POŻYCZKI 

 

Niniejsza umowa pożyczki (zwana dalej „Umową”) została zawarta dnia ………. roku w ……….……….   

pomiędzy następującymi Stronami: 

 

Panią/Panem ……… ……….………. , zam. ul. ………………………, ………………  ……………………… , 

legitymującą/cym się dowodem osobistym wydanym przez ……………………………… o numerze 

………………………, PESEL: ……………………… 

zwanym/ą dalej „Dający pożyczkę” 

 

a 

 

Panią/Panem ………………  ………………, zam. ul. ……………………… , ……………………… ………………………………, 

legitymującą/cym się dowodem osobistym wydanym przez ……………………… o numerze 

………………………, PESEL: ……………………… 

zwanym/ą dalej „Biorący pożyczkę”) 

 

dalej zwanymi łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną” 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Przez Umowę Dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na rzecz Biorącego pożyczkę własność 

pieniędzy w kwocie wynoszącej ………………… (słownie: ………………………………………………………………………) 

……………… (dalej jako „Pożyczka”), a Biorący pożyczkę zobowiązuje się zwrócić Dającemu pożyczkę 

Pożyczkę, w sposób i na zasadach określonych w Umowie. 

 

§ 2 

Wypłata Pożyczki 

Wypłata Pożyczki Biorącemu pożyczkę nastąpi do dnia ………… roku w drodze przelewu bankowego na 

rachunek bankowy o numerze: ……………………………………………………, przy czym za dzień wypłaty Pożyczki 

uznaje się dzień księgowania kwoty Pożyczki na wskazanym wyżej rachunku bankowym /gotówką do 

rąk Biorącego pożyczkę, za pokwitowaniem przekazania Pożyczki Biorącemu pożyczkę ze wskazaniem 

daty jej wypłaty, przy czym miejscem spełnienia świadczenie będzie ………………………………………… 

……………………**.  

 

§ 3 

Zasady udzielenia i zwrotu Pożyczki 

1. Biorący pożyczkę zwróci Pożyczkę Dającemu pożyczkę w terminie do dnia ……………………………………. 

2. Dającemu pożyczkę przysługują odsetki kapitałowe od kwoty Pożyczki w wysokości ……………………… 

……………………………… % kwoty Pożyczki w skali roku, za okres od dnia wypłaty do dnia zwrotu 

Pożyczki /Dającemu pożyczkę nie przysługują odsetki kapitałowe**.  

2. Biorący pożyczkę zobowiązuje się do zwrotu Pożyczki w formie gotówki do rąk Dającego pożyczkę 

w miejscu określonym w § 2 Umowy, za pokwitowaniem zwrotu Pożyczki ze wskazaniem daty jej 



 
 

zwrotu /przelewem bankowym na rachunek o numerze …………………………………………………, przy czym 

datą zwrotu Pożyczki/Pożyczki wraz z odsetkami**będzie data uznania rachunku bankowego 

Dającego pożyczkę **. 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.    

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy polskiego 

prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.    

3. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne, pozostałe jej 

postanowienia pozostają w mocy. Strony zobowiązują się niezwłocznie zastąpić nieważne 

postanowienie, ważnym postanowieniem, które byłoby najbliższe celowi gospodarczemu 

postanowienia uznanego za nieważne.    

4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.    

 

Pożyczkodawca 

……………………………………………… 

Pożyczkobiorca 

……………………………………………… 

 

 


