
Załącznik 5  

do Statutu MKZP 

w Słupsku 

 

 

………………………………………. 

                        (MKZP) 

UMOWA POŻYCZKI 

  

Zawarta w dniu …...………………….. w ....................... pomiędzy:…..……………………………..… zwaną 

dalej Pożyczkodawcą, 

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

legitymującą\legitymującym się dowodem osobistym o numerze ………………………………….-zwanym dalej 

Pożyczkobiorcą o następującej treści: 

 

§ 1. 

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

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

 

 

§ 2. 

1. Pożyczkobiorca otrzymuje do dyspozycji kwotę ................................................... zł. 

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

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

 

           § 3. 

 

1. Pożyczka zostanie spłacona w ............. miesięcznych ratach wg harmonogramu poczynając od .................. 

2. Przy spłacie pierwszej raty pożyczki potrącona zostaje jednorazowa opłata  w kwocie ……… zł tytułem kosztów 

realizacji przelewu naliczonych przez bank. 

3. Strony Umowy ustalają, że spłata pożyczki następować będzie poprzez*: 

a) potrącenie z wynagrodzenia, zasiłku w jednostce …………………………………………………… ( nazwa i 

adres zakładu pracy); 

b) przelewem na konto MKZP nr konta ………………………………………………………………….. do dnia 

15-go każdego miesiąca. 

4. Za datę spłaty należności uważa się datę stempla placówki przyjmującej wpłatę. 

5. Zwrot pożyczki zostanie dokonany w równych ……… miesięcznych ratach rozpoczynając od dnia …………… r.  

przy czym: 

a) pierwsza rata stanowi spłatę pożyczki wraz z jednorazową opłatą tytułem kosztów realizacji przelewu naliczonych 

przez bank; 

b) kolejne raty w ilości ………  stanowią zwrot pożyczki i wynoszą po  ………….. miesięcznie.  

 

§ 4. 

Poręczyciele wyrażają zgodę na solidarne przejęcie sposobu spłat pożyczki z ich miesięcznych wynagrodzeń w przypadku 

nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez Pożyczkobiorcę. 

 

§ 5. 

 

Poręczenie spłaty pożyczki : 

 

Niniejszym, w przypadku nieuregulowania należności we właściwym terminie przez Pożyczkobiorcę, wyrażamy zgodę 

– jako solidarnie odpowiedzialni – na pokrycie niespłaconej kwoty z naszych wynagrodzeń za pracę: 

 

1. ……………………………..……. zamieszkała/y ……………………………………………… legitymująca się  

dowodem osobistym / PESEL   ………………….…….. 

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

(data i podpis Poręczyciela) 

2. ……………………………..……. zamieszkała/y ……………………………………………… legitymująca się  

dowodem osobistym / PESEL   ………………….…….. 

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

(data i podpis Poręczyciela) 



 

§ 5.  
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz zasady Statutu MKZP. 

 

§ 6. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Pożyczkodawcy i Pożyczkobiorcy. 

 

 

 

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

        Pożyczkobiorca       Pożyczkodawca - 

 

 

 

• niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 


