
Poręczenie (art. 876 i n. KC) 

 

Umowa poręczenia 

W dniu ……………… ….. r. w ……………… pomiędzy: 

 

…………………, zamieszkałym przy ul. …………………………., ….-………., 

……………., PESEL ………………., legitymującym się dow. osobistym nr ……………….., 

zwanym dalej „Wierzycielem” 

A 

…………………, zamieszkałym przy ul. …………………………., ….-………., 

……………., PESEL ………………., legitymującym się dow. osobistym nr ……………….., 

zwanym dalej Poręczycielem, 

została zawarta umowa poręczenia o następującej treści: 

§ 1 

1. Poręczyciel oświadcza, że został poinformowany o fakcie zawarcia umowy pożyczki z 

dnia …………… 2018 r. pomiędzy Wierzycielem …………………. a Dłużnikiem 

………………., , w której łączna odpowiedzialność Dłużnika z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań Dłużnika z tytułu umowy pożyczki (dług przyszły) 

określona została do łącznej kwoty ……………… zł (słownie: ……………. złotych) a w 

szczególności do wykonania zobowiązania Dłużnika, do zwrotu pożyczki wraz z 

odsetkami, a także ewentualnymi odsetkami za opóźnienie.  

 

§ 2 

Mocą niniejszej umowy Poręczyciel poręcza wykonanie opisanych w § 1 zobowiązań 

Dłużnika. 

§ 3 

Poręczenie zostaje udzielone bezterminowo. 

§ 4 

W wypadku opóźnienia Dłużnika w wykonaniu zobowiązań wobec Wierzyciela, o których 

mowa w § 1, Wierzyciel prześle Dłużnikowi wezwanie do zapłaty w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, w terminie nie krótszym niż 14 dni i zawiadomi o tym Poręczyciela. Po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego Dłużnikowi terminu wierzyciel może żądać od 

Poręczyciela spełnienia świadczenia. 



§ 5 

Poręczyciel zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wierzyciela kwoty odpowiadającej 

niespłaconej przez Dłużnika wartości zobowiązania, w terminie 14 dni od dnia 

zawiadomienia, o którym mowa w § 4.  

§6 

Zapłata dokonywana będzie na rachunek bankowy wskazany przez Wierzyciela w 

zawiadomieniu, o którym mowa w § 4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia 

rachunku Poręczyciela. 

§ 7 

Poręczyciel oświadcza, że pozostaje/nie pozostaje w związku małżeńskim. 

§ 8 

Koszty sporządzenia niniejszej umowy, w tym obowiązek uiszczenia należnego podatku od 

czynności cywilnoprawnych, obciąża Wierzyciela. 

§ 9 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

§ 10 

Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

Podpisy Wierzyciela i Poręczyciela 

 

 

Podpis małżonka poręczyciela  


