
 

UMOWA POŻYCZKI nr [] 

GOTÓWKA W OBROCIE 

 

zawarta w dniu [] w Poznaniu, pomiędzy: 

 

Spółką VISSET sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 31/33, 60-702 Poznań, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda 

w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321413, NIP 

7792349040, REGON 301012869, kapitał zakładowy 200.000,00 zł, reprezentowaną przez Panią/Pana []  

– Pełnomocnik, zwaną w dalszej części Umowy „Pożyczkodawcą”, 

 

a 

 

Panią/Panem [], prowadzącą/-cym działalność gospodarczą pod firmą [] z miejscem prowadzenia działalności 

ul. [],[]-[] [], REGON [], NIP [], seria i numer dow. osob. [], PESEL [], miejsce zam. [], adres  

e-mail [], numer telefonu GSM [], działającą/cym przy niniejszej czynności osobiście, zwaną/zwanym w dalszej 

części Umowy „Pożyczkobiorcą”, 

 

zwanymi łącznie w dalszej części Umowy „Stronami”. 

 

1. Niniejszy dokument stanowi potwierdzenie zawarcia pomiędzy Stronami Umowy Pożyczki na warunkach 

określonych w Umowie Ramowej i jej załącznikach oraz w niniejszej Umowie Pożyczki. 

2. Wszelkie zdefiniowane wielkimi literami definicje użyte w Umowie Pożyczki odpowiadają znaczeniom, które 

zostały przyjęte w Umowie Ramowej oraz w poszczególnych postanowieniach OWRUP. 

3. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy Pożyczki w kwocie [] zł (słownie: [] złotych 00/100). 

4. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty Całkowitej Kwoty Do Zapłaty w terminie 6 (słownie: sześciu) 

miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy Pożyczki. 

5. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty Całkowitej Kwoty do Zapłaty w 6 (słownie: sześciu) miesięcznych 

Ratach, których wysokości i terminy spłaty określone są w Harmonogramie Spłaty Rat, stanowiącym załącznik 

nr 3 do Umowy Pożyczki.  

6. Na dzień zawarcia niniejszej Umowy Pożyczki na Całkowitą Kwotę do Zapłaty, poza kwotą Pożyczki, o której 

mowa w pkt 3 Umowy Pożyczki, składają się: 

a. Prowizja w kwocie [] zł, 

b. Oprocentowanie Pożyczki w kwocie [] zł. 

7. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy Rabatu od Prowizji w kwocie [] zł. 

8. W związku z udzielonym Rabatem, o którym mowa w pkt 7 Umowy Pożyczki, na dzień zawarcia Umowy 

Pożyczki łączna kwota należna Pożyczkodawcy tytułem Całkowitej Kwoty do Zapłaty wynosi [] zł, w tym: 

a. tytułem Pożyczki, wskazanej w pkt 3 Umowy Pożyczki: [] zł, 

b. tytułem Prowizji: [] zł, 

c. tytułem Oprocentowania Pożyczki: [] zł. 

9. Rabat, o którym mowa w pkt 7 Umowy Pożyczki, może zostać anulowany w całości lub w części w przypadkach 

określonych w Umowie Ramowej, w tym w szczególności w OWRUP lub w Umowie Pożyczki. 



 

10. Wysokość Całkowitej Kwoty Do Zapłaty, o której mowa w pkt 8 Umowy Pożyczki, ulegnie zmianie na 

warunkach określonych w Umowie Ramowej, w tym w OWRUP oraz w Umowie Pożyczki, w szczególności w 

przypadku opóźnienia w Terminie Spłaty Raty oraz na skutek anulowania Rabatu, o którym mowa  

w pkt 7 Umowy Pożyczki.  

11. Pożyczkobiorca oświadcza, że Pożyczka będzie przeznaczona wyłącznie na pokrycie wydatków związanych  

z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. 

12. Pożyczkobiorca oświadcza, że osiąga dochód, który umożliwi mu spłatę wszystkich należności wynikających  

z Umowy Pożyczki oraz zapewnia, że jego sytuacja finansowa jest zadowalająca, nie znajduje się w sytuacji 

przymusowej oraz gwarantuje terminową spłatę Pożyczki wraz z odsetkami i wszelkimi kosztami. 

13. Pożyczkobiorca oświadcza, że w trakcie składania Wniosku o Pożyczkę, podał prawdziwe dane oraz jest 

świadom, że podanie nieprawdziwych danych wprowadzających Pożyczkodawcę w błąd, prowadzące do 

niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem, może rodzić odpowiedzialność karną. 

14. Pożyczkobiorca oświadcza, że posiada Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy o numerze []. 

15. Rachunek Bankowy Do Spłaty []. 

16. W zakresie nieuregulowanym w Umowie Pożyczki, zastosowanie mają regulacje zawarte w Umowie Ramowej 

oraz w załącznikach stanowiących jej integralną część.  

17. Integralną część niniejszej Umowy Pożyczki stanowią jej załączniki: 

Załącznik nr 1 – pełnomocnictwo BIK wraz z klauzulą informacyjną, 

Załącznik nr 2 – upoważnienie BIGi, 

Załącznik nr 3 – Harmonogram Spłaty Rat. 

18. W ramach postanowień niniejszej Umowy Pożyczki Strony dokonują rozliczenia innej umowy: 

 ☐ tak ☐ nie 

 W przypadku zaznaczenia w pkt 18 Umowy Pożyczki wyrazu „tak”, Strony dodatkowo ustalają: 

a. Strony zgodnie oświadczają, że z dniem [] rozwiązują Umowę Pożyczki nr [] zawartą pomiędzy 

Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą w dniu [] roku (dalej „Poprzednia Umowa Pożyczki”). 

b. Z tytułu zakończenia Poprzedniej Umowy Pożyczki, o którym mowa w pkt 18 lit. a. niniejszej Umowy 

Pożyczki i jej rozliczenia, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy należności 

w wysokości [] zł (słownie: []), stanowiącej sumę pozostałej do zapłaty kwoty prowizji oraz kwotę 

Pożyczki udzielonej Pożyczkobiorcy na podstawie Poprzedniej Umowy Pożyczki, a która do dnia 

dzisiejszego nie została przez Pożyczkobiorcę spłacona. 

c. Strony zgodnie ustalają, że Pożyczkodawca potrąci należność wskazaną w pkt 18 lit. b. Umowy Pożyczki  

z kwotą Pożyczki wskazaną w pkt 3 Umowy Pożyczki.  

d. Wskutek dokonanego potrącenia, wskazanego w pkt 18 lit. c. Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca wypłaci 

na rzecz Pożyczkobiorcy tytułem Pożyczki, wskazanej w pkt 3 Umowy Pożyczki kwotę w wysokości [] 

zł (słownie: []). Nie powoduje to zmiany wysokość zobowiązań Pożyczkobiorcy określonych w niniejszej 

Umowie Pożyczki w tym w szczególności w zakresie wysokości Całkowitej Kwoty do Spłaty określonej  

w pkt 8 Umowy Pożyczki.  

e. Pożyczkobiorca oświadcza, że rozliczenie Poprzedniej Umowy Pożyczki, wskazane w pkt 18 Umowy 

Pożyczki, wyczerpuje wszelkie roszczenia Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy z tytułu wykonania  

i rozwiązania Poprzedniej Umowy Pożyczki, a nadto oświadcza, że w przyszłości nie będzie dochodził 

jakichkolwiek roszczeń z tytułu zakończenia realizacja Poprzedniej Umowy Pożyczki. 


