
 

 

Sierakowice, dnia ………..  roku 

 

………………………………………. 

                        (Pieczątka KZP) 

UMOWA POŻYCZKI NR ……../…….. 

zawarta w dniu …...………………….. w Sierakowicach pomiędzy  

Kasą Zapomogowo-Pożyczkową reprezentowaną przez: 

………..……………………………..…………………………...……………………………………..…………… ,   

 

zwaną dalej Pożyczkodawcą, 

a …………………………………….… , zam. ……………………………………………………., 

legitymującą\legitymującym się numerem PESEL ………………………….…………..,  

zwanym dalej Pożyczkobiorcą 

i 

……………………………………………………….., zam. …………………………………………………………., 

legitymującą/legitymującym się numerem PESEL …………………………..………., 

oraz 

……………………………………………………….., zam. …………………………………………………………., 

legitymującą/legitymującym się numerem PESEL ……………………….……………., 

zwanymi dalej Poręczycielami, 

o następującej treści: 

§1. 

Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki na warunkach określonych w niniejszej umowie w kwocie 

................................................ zł (słownie: .................................... zł 00/100). 

§2. 

1. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do potrącania rat udzielonej pożyczki  z wynagrodzenia, 

zasiłku chorobowego, opiekuńczego oraz wychowawczego wypłaconego Pożyczkobiorcy przez Zakład. 

2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty rat pożyczki na rachunek bankowy prowadzony 

przez…………….……………………. o numerze …………………………………………………………
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§3. 

Wypłata pożyczki nastąpi w dniu ............................ przelewem na rachunek bankowy prowadzony w 

……………………………………………………………………………....................................................................... 

o numerze ..........................................................................................................................................  

§4. 

1.Pożyczka zostanie spłacona w ............. miesięcznych rata wg harmonogramu, o którym mowa w ust. 2 poczynając 

od ....................................................................................................................................  

2. Pierwsza rat pożyczki jest w wysokości ……………………….., kolejne miesięczne raty w wysokości 

……………………………………………………………………………………….…………………………………. 

                                                           
1 dotyczy tylko emeryta, rencisty i osoby korzystającej ze świadczenia kompensacyjnego 



 

 

3. Zmian w spłatach pożyczki Pożyczkobiorca może dokonać wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z 

Pożyczkodawcą. 

§ 5. 

1. Poręczycielami wyżej wymienionej pożyczki, Pożyczkobiorca ustanawia: 

 …………………………………………….., zam. ………………………………………………………, 

legitymującą/legitymującym się numerem PESEL ………………………………………………..…………… 

…………………………………………….., zam. ………………………………………………………, 

legitymującą/legitymującym się numerem PESEL ……………………………………………….…………… 

 

2. Poręczyciele oświadczają, że został poinformowany o fakcie zawarcia umowy pożyczki nr 

……………………………..……/2019 z dnia ……………………………………….. 2019 r. pomiędzy 

Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą. 

3. Na mocy postanowień niniejszej umowy Poręczyciele poręczają za opisane w § 1 zobowiązanie Pożyczkobiorcy 

w całości do kwoty ……………………………………………………. zł. 

4. Poręczenie zostaje udzielone na okres trwania pożyczki, nie dłużej niż do dnia spłaty pożyczki. 

5. W przypadku zwłoki Pożyczkobiorcy w wykonaniu zobowiązań w wykonaniu zobowiązań wobec 

Pożyczkodawcy, o których mowa w 2 i 4 umowy, Pożyczkodawca skieruje do Pożyczkobiorcy wezwanie do 

zapłaty, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może żądać od Poręczyciela spełnienia 

świadczenia. 

§ 6. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 7. 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Pożyczkodawcy, Pożyczkobiorcy 

i Poręczyciela. 

 

 

......................................................    ............................................... 

Pożyczkodawca        Pożyczkobiorca 

 

 

 

Poręczyciele 

 

1. ……………………………..…….   …………………………………………………… 

 

2. …………………………………………….  …………………………………………………… 

 

(podpis poręczycieli) 


