
Umowa pożyczki pieniężnej

W dniu 18 listopada2016 roku, pomiędzy:

Firmą pod nazwą OlL TRANSFER |NVESTMENT Społka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w: Suwałkach (16-400), Polska, ul. Buczka 183 lok. 5,

ktorej nadano numer statystyczny REGON: 200762318 numer identyfikacji

podatkowej NlP: 8442351396, oraz wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Pod

numerem 0000450673, reprezentowaną przez Urszulę Przełomską - Prezesa

Zarządu ,,oil Transfer lnvestment" Sp. z o.o., uprawnioną do jednoosobowej

reprezentacji, zwaną dalej Pożyczkodawcą

a

Firmą pod nazwą BRQWAR POŁNOGNY Społka z ograniczoną odpowiedzialnoŚcią,

z siedzibą w: 16-400 Suwałki, ul. Mariana Buczka 183, ktorej nadano numer

statystyczny REGON: 365878056 numer identyfikacji podatkowej NlP: 8442358398,

oraz wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

pod numerem 0000647327, reprezentowaną przez pana Dariusza Janusza Mazur

Członka Zarządu powołanego w dniu 17 listopada 2016 roku -zwanYm dalej

Pożyczkobiorcą

zwanych łącznie ,,Stronami" Iub indywidualnie ,,Stroną", na moc} zgodnego

oświadczenia woli Stron, została zawarla umowa o następującej treści:

§1.

1. pożyczkodawca (dający pozyczkę) udziela Pozyczkobiorcy (biorące§o pozyczkę)

na warunkach określonych w niniejszej umowie pożyczki w kwoCie 1.000.000 zł

(słownie jeden milion złotych), a Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrociĆ tę samą

kwotę, będącej kapitałem pożyczki.

2. Z tylułu udzielenia pożyczki Pożyczkodawcy przysługują odsetki za korzystanie z

pieniędzy w wysokości W|BOR 3M z dnia wpłaty pożyczki na rachunek bankowY

pozyczkobiorcy + 1,oo o/o prowizji pozyczkodawcy w skali roku,

3, Umowa zostaje zawarla na czas okreśIony od dnia 18listopada2016 roku do dnia

18listopada 2026 roku.



§2,

Pożyczka zostanie wypłacona przez Pozyczkodawcę w formie przelewu bankowego

na rachunek bankowy Pożyczkodawcy do dnia 21 listopada 2016 roku, na co

Pozyczkobiorca wyraża zgodę podpisując przedmiotową umowę.

§3.

1. Pożyczkobiorca oświadcza , iż zwróci kwotę pożyczki wraz z odsetkami, okreŚloną

w § 1, do dnia 18 listopada 2026 roku na rachunek bankowy Pożyczkodawcy z

którego otrzyma pozyczkę.

2. Pożyczkobiorca oświadcza, że w chwili zawarcia niniejszej umowy jego stan

majątkowy, tj. całokształt sytuacji materialnej, ? w szczególnoŚci relacje, ktore

zachodzą między aktywami a pasywami, jest w stanie dobrym i nie budzi wątpliwości

co do odmowy wydania przedmiotu pożyczki, W chwili zaistnienia takiej okolicznoŚci,

Pozyczkobiorca zobowiązuje się natychmiast poinformować Poźyczkodawcę i w

terminie do 3 dni od zaistnienia tych okoliczności zwrocić Pożyczkodawcy pozostałą

część przedmiotu pozyczkiwraz z należnymi odsetkami.

3. W sytuacji opisanej w ust. 2 tego paragrafu, jezeli ocena takiego stanu

majątkowego u Pozyczkobiorcy na tle jego generalnej sytuacji zyciowej jest

dostatecznie zła,jest to powodem do odstąpienia przezPożyczkodawcę od umowy w

trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia, ze skutkiem naleznych Środkow

pienięznych,

4. Pożyczkobiorca wskazuje, iż rozpoczyna działalnośc gospodarczą i w związku z

powyźszym całą kwotę pożyczki przeznacza na inwestycje związane z tą

działalnością.

§4.

1. W momencie niezapłacenia w terminie pożyczki Pozyczkodawca pobiera odsetki

karne obliczone wg czterokrotności stopy lombardowej na dzień przeterminowania

zwrotu pożyczki.

2. W przypadku braku spłat i konieczności dochodzenia ich na drodze windykacyjnej

lub sądowej koszty windykacji i obsługi prawnej będą przenoszone na

Pożyczkobiorcę.



§5.

7. Wzajemna korespondencja pisemna pomiędzy Stronami dokonywana będzie na

adresy pocztowe podane w nagłówku,

2. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zawiadomienia Pozyczkodawcy o zmianie

nazwy, adresu siedziby poprzez wysłanie indywidualnej wiadomości do

Pozyczkodawcy w formie pisemnej na określony w ust. 1 tego paragrafu adres.

3, W przypadku braku zawiadomienia przez Pozyczkobiorcę o zmianie danych,

korespondencja wysłana na adres dotychczasowy uznawana jest za dostarczoną

skutecznie,

§6.

1, Pożyczkobiorca wyraża zgodę na przeniesienie wierzytelności wynikającej z

niniejszej Umowy na jakiekolwiek osoby trzecie według uznania Pożyczkodawcy.

Pozyczkodawca powiadomi Pozyczkobiorcę o dokonaniu przeniesienia

wierzytelności wysyłając wiadomość e-mail na adres Pozyczkobiorcy w terminie 14

dni od podpisania ewentualnej umowy.

§7.

1. Niniejszy dokument został sporządzony przez strony i stanowi zapis ustaleń treści

Umowy, która została zawarta w wyniku przyjęcia pżez Pożyczkobiorcę

wa ru n ków tl dzie le n i a poży czki przez Pozyczkod awcę.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod

rygorem niewazności.

§8.

1. W celu zabezpieczenia roszczeń Pozyczkodawcy wynikających z niniejszej
umowy, w tym w szczegolności celem zabezpieczenia terminowej spłaty kwoty
pożyczki wraz z naleznym oprocentowaniem i odsetkami o ktorych mowa w § 1

ust. 2, § 4 ust, 1,Pożyczkobiorca złożył do dyspozycji Pozyczkodawcy weksel ,,in

blanco" ze swojego wystawienia,

2. W przypadku uchybienia terminowi spłaty kwoty pożyczki wraz z naleznym
oprocentowaniem Pożyczkodawca ma prawo wypełnic weksel na sumę
odpowiadającą kwocie aktualnego zadłużenia Pożyczkobiorcy z tytułu pożyczki,
powiększoną o wszelakie odsetki, wańość poniesionych i udokumentowanych
przez Pozyczkodawcę kosztów przedsądowego dochodzenia roszczeń, opłaty
sądowej w razie dochodzenia roszczeń z weksla w drodze sądowej;



3. Pożyczkodawca może opatrzyć ten weksel klauzulą ,,bez protestu" oraz datą i

miejscem płatności według swojego uznania.

4, o wypełnieniu weksla Pożyczkodawca zawiadomi Pozyczkobiorcę i poręczyciela

listem poleconym wysyłając ten list, przynajmniej na 5 dni przed terminem

płatności weksla, na adres Pozyczkobiorcy umieszczony w nagłowku umowy.

5. Powyższe zapisy umowy pożyczki zawańe w § 8 stanowią zasady okreŚlające
wypełnienie weksla niezupełnego.

§9.

W wypadku gdy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zawarcie

niniejszej Umowy wiązać się będzie z uiszczeniem podatku od czynnoŚci

cywilnoprawnych lub wszelkich innych kosztow, Pożyczkobiorca obowiązany jest

dokonać stosownych zgłoszeń i uiszczenia podatku oraz opłat W stosownej

wysokości.

§ 10.

Strony oświadczają, iź termin spłaty pożyczki może zostac przedłużony za pisemną

zgodą obydwu Stron.

§ 11.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego.

§ 12.

1. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji

niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla miejsca siedziby Pożyczkodawcy,

2. Wszelkie zmiany w przedmiotowej umowie wymagają dla swej waznoŚci formę

pisemną pod rygorem niewazności.

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących

egzemplarzu dla każdej ze stron.
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