UMOWA O POŻYCZKĘ nr .................
Zawarta w dniu ................. w ................. pomiędzy:
Imię i nazwisko: ................................... Adres zamieszkania ....................................................................................., Nr dowodu osobistego ................., PESEL:
................., Nr telefonu ................., Konto bankowe: ................., Adres e-mail ................. Zwanym dalej "Pożyczkobiorcą",
A .................................., Adres zamieszkania ....................................................................................., PESEL: ................., zwanym dalej "Pożyczkodawcą".
Kwota pożyczki

Premia

Odsetki

Okres trwania

Pierwsza rata

......... zł

......... zł

......... %

......... miesięcy

.........

................. zł - kwota otrzymana po pobraniu premii (§2)
§1
Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie pożyczki społecznościowej w kwocie ................. zł (słownie:
.................). Pożyczka zostanie udzielona na okres od ................. do .................. Pożyczkobiorca zobowiązuje się przestrzegać warunków wynikających z
niniejszej umowy, w tym w szczególności Terminu Spłaty. Pożyczka zostanie wypłacona przelewem bankowym na konto pożyczkobiorcy.
§2
Pożyczkobiorca proponuje Pożyczkodawcy odsetki od udzielonej pożyczki w wysokości ................. %.
Pożyczkobiorca proponuje pożyczkodawcy dodatkową Premię za udzielenie niniejszej pożyczki w wysokości ................. zł, która zostanie potrącona od kwoty
pożyczki w momencie jej udzielenia. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do płatności poszczególnych rat pożyczki w równych ......... ratach miesięcznych
płatnych zgodnie z harmonogramem spłat pożyczki. Za datę spłaty raty pożyczki strony ustalają datę wpływu kwoty raty na rachunek bankowy
Pożyczkodawcy.
Pożyczkodawca zobowiązany jest przelać niezwłocznie kwotę pożyczki pomniejszoną o premię udzieloną przez pożyczkobiorcę, według jego dyspozycji.
Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacać raty pożyczki (kapitał + odsetki) w równej wysokości, z uwzględnieniem księgowania spłat przez pożyczkodawcę w
pierwszej kolejności na poczet spłat kapitału a następnie odsetek do ........ dnia każdego miesiąca, zaczynając od ..................
Konto bankowe pożyczkodawcy, na które pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacać niniejszą pożyczkę oraz wszelkie płatności wynikłe z opóźnień spłaty oraz
innych kosztów: ...................................................
§3
Pożyczkobiorca zastrzega sobie prawo do wcześniejszej zapłaty całości pozostałej pożyczki wraz z wszelkimi należnościami przysługującymi Pożyczkodawcy
w dowolnym momencie. Wcześniejsza spłata pożyczki nie będzie zwalniać Pożyczkobiorcy z obowiązku zapłaty odsetek należnych Pożyczkodawcy.
Wszelkie niedopłaty lub nadpłaty w spłacie pożyczki powinny zostać rozliczone/ wyrównane wraz z ostatnią ratą pożyczki.
§4
Za opóźnienia w spłacie rat niniejszej pożyczki pożyczkodawcy należą się odsetki karne w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP, liczone od dnia
przeterminowania każdej raty. Odsetki w dniu zawarcia niniejszej umowy wynoszą ................. % w skali rocznej
Pożyczkobiorca zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynikających z niespłacenia pożyczki zgodnie z niniejszą umową, w szczególności kosztów obsługi
prawnej, windykacji polubownej oraz sądowej.
Pożyczkodawca ma prawo w terminie wyznaczonym w wezwaniu do zapłaty postawić umowę pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku
opóźnienia w zapłacie w sumie dwóch rat niniejszej pożyczki. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na zlecenie przez Pożyczkodawcę windykacji, dowolnej wybranej
osobie prawnej lub fizycznej. Pożyczkobiorca wyraża bezwarunkową zgodę na przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na dowolne osoby
trzecie wedle woli Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca zobowiązany będzie w takiej sytuacji do powiadomienia Pożyczkobiorcy o przeniesieniu wierzytelności
poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres pożyczkobiorcy podany na platformie tpw.pl.
§5
Strony niniejszej umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony umowy oraz aktualizacji na platformie internetowej tpw.pl o
wszelkich zmianach danych osobowych, wymaganych do zawarcia niniejszej umowy. W sytuacji nie powiadomienia Pożyczkodawcy o zmianie danych
osobowych przez Pożyczkobiorcę, korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie uznawana za skutecznie doręczoną.
§6
Niniejsza umowa o pożyczkę jest dokumentem wygenerowanym elektronicznie na platformie tpw.pl. Umowa została zawarta w wyniku przyjęcia przez
Pożyczkodawcę warunków, które zaoferował Pożyczkobiorca w publicznej ofercie za pośrednictwem finansowym platformy pożyczek społecznościowych
tpw.pl. Strony wzajemnie zaakceptowały swoje warunki, ostatecznie wyrażone w niniejszym dokumencie, finalizując uzgodnioną umowę.
§7
Pożyczkobiorca podał swoje dane osobowe oraz złożył niezbędne oświadczenia, świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń oraz
odpowiedzialności karnej za umyślne wprowadzenie w błąd.
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§8
W kwestiach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się Regulamin platformy tpw.pl oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z niniejszej umowy będzie Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Pożyczkodawcy.
§9
Pożyczkobiorca zobowiązuje się dokonać stosownych zgłoszeń i uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w stosownej wysokości z niniejszej umowy,
jeśli wystąpi taka konieczność.
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Harmonogram spłaty pożyczki nr ................. z dnia .................
Konto bankowe pożyczkodawcy, na które pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacać niniejszą pożyczkę oraz wszelkie płatności wynikłe z opóźnień spłaty oraz
innych kosztów:
........................................................................................................,
Numer rachunku bankowego: ..........................................................
Tytuł przelewu: .......................................................................................
Lp.

Termin

Kwota PLN

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

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

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