
UMOWA POŻYCZKI 

Niniejsza umowa pożyczki (dalej zwana „Umową”) została zawarta z dnia ……….. 2014 
roku w Warszawie pomiędzy: 

1. ……….. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ……….., NIP ……….., 
REGON ……….., wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, ……….. Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……….., reprezentowana przez ……….. 
-pełnomocnika ustanowionego w oparciu o art. 210 k.s.h. uchwałą Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników z dnia ……….. r. zwaną dalej Pożyczkobiorcą a wspólnikiem 
Pożyczkobiorcy 

2. ……….., zamieszkałą w ……….., legitymującą się dowodem osobistym serii 
……….., PESEL ……….., NIP ……….., posiadającą ……….. udziałów w kapitale 
zakładowym Pożyczkobiorcy zwaną dalej Pożyczkodawcą, 

zwane łącznie w dalszej części umowy „Stronami”, 

o następującej treści: 

§ 1 
Kwota pożyczki 

Na warunkach określonych w Umowie Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki 
(zwanej dalej „Pożyczką”), w kwocie ……….. zł (słownie: ……….. złotych). 

§ 2 
Wypłata pożyczki 

1. Wypłata Pożyczki nastąpi do dnia ……………. 2014 roku. 
2. Wypłata Pożyczki nastąpi bezpośrednio na rachunek Pożyczkobiorcy o numerze 
…………………………………. 
3. Za dzień wypłaty Pożyczki przyjmuje się dzień uznania rachunku Pożyczkobiorcy kwotą 
stanowiącą część lub całość Pożyczki. 

§ 3 
Spłata pożyczki 

1. Pożyczka wraz z odsetkami określonymi w § 4 pkt. 1 poniżej, zostanie spłacona w dniu 
……………….. r. Pożyczkobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty Pożyczki. 
2. Spłata Pożyczki nastąpi na rachunek wskazany przez Pożyczkodawcę. 
3. Za dzień Pożyczki uznaje się dzień uznania rachunku Pożyczkodawcy kwotami Pożyczki. 



§ 4 
Oprocentowanie pożyczki 

1. Łącznie ze spłatą pożyczonej kwoty pożyczkobiorca zapłaci odsetki ustawowe za okres 
od dnia podpisania umowy do dnia zwrotu Pożyczki, określonego w §3. 
2. Jeśli Pożyczkobiorca nie zwróci Pożyczki w ustalonym terminie, obowiązany jest do 
zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości ..................... % pożyczonej sumy. 

§5 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 

……………………………..                                ……………………………. 
                  Pożyczkodawca                                                        Pożyczkobiorca 


