
UMOWA KREDYTU 
 
 
zawarta w ____________________ dnia ____________________ pomiędzy: 
 
1. _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

zwanym dalej Bankiem 
 
a, 
 
2. _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

zwanym dalej Kredytobiorcą, w dalszej części łącznie nazywani Stronami, 
o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Na wniosek Kredytobiorcy z dnia ..........................., Bank udziela kredytu na zasadach 

określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 

939) i w przepisach wykonawczych do tej ustawy wydanych przez Radę Ministrów, Prezesa 

NBP, na zasadach ustalonych w Regulaminie kredytowania Banku i w niniejszej umowie  

w kwocie ......................................... zł (słownie: ....................................................................................... 

złotych) na okres od dnia ..................... do dnia ..................... . 

2. Kredyt zostanie udzielony na sfinansowanie ......................................................................................... 

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

3. Kredyt ewidencjonowany jest na rachunku bankowym nr ................................................................ . 

§ 2 

1. Kredyt zostanie pozostawiony do dyspozycji Kredytobiorcy w terminach i kwotach: 

a. od dnia ................ w kwocie ...................... zł (słownie: ..................................................... złotych); 

b. od dnia ................ w kwocie ...................... zł (słownie: ..................................................... złotych); 

c. od dnia ................ w kwocie ...................... zł (słownie: ..................................................... złotych); 

d. od dnia ................ w kwocie ...................... zł (słownie: ..................................................... złotych). 

2. Kredyt powinien być wykorzystany najpóźniej w ciągu .......... dni roboczych od daty 

pozostawienia go do dyspozycji. 

3. Niewykorzystanie Kredytu lub jego części, w tym koszty poniesione przez Kredytobiorcę nie 

podlegają zwrotowi. 

4. Wykorzystanie Kredytu będzie następowało na podstawie akceptowanych przez Bank 

dokumentów płatniczych za wykonane roboty i dostawy. 

§ 3 

1. Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać spłaty Kredytu w całości z odsetkami najpóźniej w 

dniu ................. . 

2. Spłaty rat Kredytu można dokonać przed ustalonym terminem, jednakże wcześniej należy 

złożyć odpowiednią dyspozycję w Banku. 



§ 4 

Strony ustalają dodatkowe warunki korzystania z Kredytu: 

a. Kredytobiorca zobowiązuje się do informowania Banku o decyzjach i faktach mających wpływ 

na jego sytuację ekonomiczną i finansową; 

b. umożliwienia pracownikom Banku badań w miejscy zamieszkania lub siedzibie Kredytobiorcy 

w zakresie związanym z oceną sytuacji gospodarczej i finansowej. 

§ 5 

Bank zastrzega sobie prawo do: 

a. wypowiedzenia w terminie .......... dni części lub całości kredytu w sytuacji, jeżeli Kredytobiorca: 

– utraci zdolność kredytową; 

– wykorzysta Kredyt niezgodnie z przeznaczeniem; 

– nie spełni warunków określonych w niniejszej umowie; 

b. żądania prawnego zabezpieczenia Kredytu w czasie trwania umowy w razie zagrożenia 

terminowej spłaty kredytu z powodu złego stanu majątkowego lub finansowego Kredytobiorcy 

bądź innych przyczyn powodujących utratę lub pogorszenie zdolności kredytowej 

Kredytobiorcy; 

c. natychmiastowej spłaty kredytu w wypadku: 

– zagrożenia likwidacją lub upadłością Kredytobiorcy; 

– podania przez Kredytobiorcę informacji niezgodnych ze stanem faktycznym; 

d. dochodzenia wymagalnych odsetek w trybie postępowania egzekucyjnego niezależnie od 

wymagalności Kredytu. 

§ 6 

1. Kredyt jest oprocentowany według: 

a) stawki stałej wynoszącej ............. proc.; 

b) stawki zmiennej obowiązującej w Banku w okresie naliczania, wynoszącej w dniu zawierania 

niniejszej umowy ............. proc. rocznie. 

2. Zmiana wysokości stawki zmiennej w trakcie obowiązywania umowy może nastąpić wyłącznie 

w przypadku: 

a. .....................................................................................................................; 

b. ..................................................................................................................... . 

§ 7 

1. Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać spłaty kredytu: 

a. do dnia ....................... – do kwoty ......................... zł (słownie: ........................................ złotych); 

b. do dnia ....................... – do kwoty ......................... zł (słownie: ........................................ złotych); 

c. do dnia ....................... – do kwoty ......................... zł (słownie: ........................................ złotych); 

d. do dnia ....................... – do kwoty ......................... zł (słownie: ........................................ złotych); 

2. Spłata odsetek następuje co miesiąc w ostatnim dniu roboczym roku obrachunkowego. 

3. Okres obrachunkowy wynosi 365 dni. 

4. Kredytobiorca upoważnia Bank do obciążenia kwotą odsetek od wykorzystanego Kredytu 

rachunek bieżący Kredytobiorcy nr ............................................................... prowadzony przez 

Bank. 



§ 8 

1. Od przyznanego Kredytu w kwocie ......................................... zł (słownie: ......................................... 

................................................. złotych) Bank pobierze prowizję przygotowawczą w wysokości 

................ proc. w dniu .................... w kwocie ......................................... zł (słownie: ................... 

....................................................................... złotych) w ciężar bieżącego rachunku bankowego 

Kredytobiorcy. 

2. Pobrane prowizje nie podlegają zwrotowi. 

§ 9 

Dodatkowe prawne zabezpieczenie Kredytu wraz z odsetkami stanowią: 

1.  .........................................................................................................................; 

2. .......................................................................................................................... . 

  § 10 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 11 

Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron w terminie ......... dniowym, z wyjątkiem 

przypadków ustalonych w § 4. 

§ 12 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd .................................. 

w miejscowości .................................. . 

§ 13 

Umowa została sporządzona w ....... jednobrzmiących egzemplarzach, po .....… dla każdej ze stron. 

 

______________________________ 
/Stempel firmowy Banku/ 

 

 

 

_______________________       _______________________ 

         /Bank/                                 /Kredytobiorca/ 

 

 

 

 


