Umowa poręczenia
zawarta w dniu …-…-…… roku w Toruniu pomiędzy:
Skarbiec Polski Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Polskiego Czerwonego
Krzyża 35 lok. 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000682871,
NIP 956 232 46 17, REGON 367 058 280, reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………...
zwaną dalej Wierzycielem,
a
………………………………

w

zamieszkałym/ą

………………………………,

legitymującym/ą się dowodem osobistym seria ……… i numer ……… wydanym przez
………………………………, PESEL ………………………………,
zwanym dalej Poręczycielem,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

Zważywszy, że Wierzyciel zażądał od Dłużnika złożenia zabezpieczenia terminowej
i całkowitej spłaty zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki,
Zważywszy, że Dłużnik zwrócił się do Poręczyciela, a Poręczyciel wyraził zgodę
na dokonanie poręczenia spłaty zobowiązań Dłużnika wynikających z Umowy Pożyczki,
Zważywszy, że Wierzyciel zaakceptował zabezpieczenie w postaci poręczenia dokonanego
przez Poręczyciela,

Strony, zawierają umowę o treści następującej:

§1
1.

Wierzyciel

oświadcza,

że

przysługuje

mu

wierzytelność

w

stosunku

do

……………………………… zamieszkałym/ą w ………………………………, zwanego
dalej Dłużnikiem, w wysokości ......... PLN (słownie: ……………………………… złotych)
z tytułu Pożyczki, wynikającej z Umowy Pożyczki z dnia …………………. roku stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, zwana dalej Wierzytelnością.
§2
Termin zapłaty Wierzytelności upływa z dniem …-…-…… roku.
§3
Poręczyciel oświadcza, że znana jest mu treść Umowy Pożyczki.

§4
Poręczyciel oświadcza, że poręcza za zobowiązanie Dłużnika określone w § 1 niniejszej
Umowy.
§5
1. Wierzyciel zobowiązuje się zawiadomić niezwłocznie Poręczyciela w przypadku
jakiegokolwiek opóźnienia ze strony Dłużnika w zapłacie Wierzytelności. Zawiadomienie
to winno zostać dokonane w formie pisemnej.
2. Wierzyciel zobowiązuje się zawiadomić niezwłocznie Poręczyciela w formie pisemnej
o dokonaniu przez Dłużnika zapłaty całej lub części Wierzytelności przed terminem zapłaty,
w terminie zapłaty lub też po tym terminie.
§6
Zawiadomienie, o którym mowa w § 5 ust. 1 stanowi jednocześnie wezwanie do zapłaty.
§7
W wypadku nie wywiązania się Dłużnika z określonego w § 1. zobowiązania wobec
Wierzyciela, Poręczyciel zobowiązuje się do spełnienia świadczenia w terminie 14 dni
od daty powiadomienia przez Wierzyciela o opóźnieniu, stosownie do postanowień zawartych
w § 5 ust. 1.
§8
………………………………,

jako małżonek Poręczyciela, wyraża zgodę na zawarcie przez

……………………………… niniejszej

umowy.
§9

Strony zobowiązują się pisemnie informować o wszelkich zmianach wyżej wskazanych
danych adresowych. W razie zaniechania tego obowiązku

korespondencja pomiędzy

Stronami zaadresowana zgodnie z powyższymi danymi kontaktowymi traktowana będzie
jako skutecznie doręczona.
§ 10
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem nieważności.
§ 11
Zawarcie, interpretacja, ważność i wykonanie niniejszej Umowy podlegają przepisom prawa
polskiego.

§12
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy uznane zostanie za nieważne lub
prawnie wadliwe, pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie
dopuszczalnym przez prawo.
§ 13
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 14
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

PORĘCZYCIEL

imię, nazwisko

WIERZYCIEL

imię, nazwisko

