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Umowa poręczenia 

zawarta w dniu ………… 

w Suchej Beskidzkiej 

pomiędzy 

1. Stowarzyszeniem Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej 

Beskidzkiej z siedzibą w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Mickiewicza 175 wpisanym do 

Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i 

publicznych zakładów opieki społecznej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000008543 reprezentowanym przez: 

1) ………………………… – …………………………… 

2) ………………………… – …………………………… 

zwanym dalej „Stowarzyszenie” 

a 

2. Imię i Nazwisko zamieszkałym(ą) w Miejscowość przy ulicy ………… numer domu ………… 

legitymującym/ą się dowodem osobistym seria ………… numer ………… PESEL 

………………………………………………………  (nie)pozostającym(ą) w związku małżeńskim z Imię i 

nazwisko zamieszkałym(ą) miejscowość przy ulicy ulica numer domu ………… 

legitymującym(ą) się dowodem osobistym seria ……………… numer ……………………………… 

PESEL ……………………………………………………… 

zwanym/ą dalej „Poręczycielem” 

zwanych dalej łącznie „Stronami” 

§1 

1. Stowarzyszenie udzieliło ........................................ na mocy umowy z dnia 

..................... pożyczki w kwocie ..................... (słownie: ..................... złotych) wraz z 

należnymi odsetkami. 

2. Poręczyciel oświadcza, że jest mu znana treść umowy pożyczki określonej w ust. 1 

niniejszego paragrafu, a w szczególności obowiązki pożyczkobiorcy. 

§2 

Dla zabezpieczenia wierzytelności Stowarzyszenia Poręczyciel poręcza wszelkie zobowiązania 

Pożyczkobiorcy istniejące w dniu zawarcia niniejszej umowy, jak i mogące powstać w 

przyszłości z tytułu udzielenia pożyczki nr ..................... dla ...................... 

§3 

Umowa poręczenia jest ważna do czasu wykonania zobowiązania przez pożyczkobiorcę i nie 

może być odwołana przez Poręczyciela. 

§4 

Poręczyciel zobowiązuje się do spełnienia zobowiązania za pożyczkobiorcę w terminie 

określonym w powiadomieniu o powstałych zaległościach od daty otrzymania 
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powiadomienia poręczyciela. Jednocześnie poręczyciel wyraża zgodę, że powiadomienie 

poręczyciela stanowi wezwanie do zapłaty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

§5 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§6 

W przypadku sporu między Stronami, właściwym do jego rozstrzygania będzie sąd właściwy 

dla Stowarzyszenia. 

§7 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

§8 

Poręczyciel poręcza jednocześnie weksel in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę a 

opisany w §4 ust.1. pkt 1 Umowy pożyczki. Przedkłada jednocześnie Stowarzyszeniu 

następującą deklarację: 

Oświadczam, że zapłatę weksla określonego przez jego wystawcę w §4 ust.1. pkt 

1 Umowy pożyczki poręczam solidarnie swoim podpisem. Wyrażam zgodę na 

uzupełnienie weksla przez Stowarzyszenie Samorządowe Centrum 

Przedsiębiorczości i Rozwoju w sposób podany w deklaracji wystawcy opisany w 

§4 ust.1. pkt 1 Umowy pożyczki. Ponadto wyrażam zgodę, aby powiadomienie o 

wypowiedzeniu pożyczki, było jednocześnie przedstawieniem weksla do zapłaty 

Możliwość spłaty należności poręczyciel dokumentuje: 

Zaświadczenie o zarobkach z dnia …………………………………… w wysokości: ………………………… 

 

Poręczyciel       Stowarzyszenie 

 

………………………………    ……………………………… 

 

      ……………………………… 

 

Ja 1niżej podpisany(a) Imię i nazwisko zamieszkałym(ą) w miejscowość przy ulicy ulica 

numer domu       legitymujący(a) się dowodem osobistym seria ………… numer 

………………………… PESEL ……………………………………………… akceptuję wszystkie zobowiązania 

wynikające z zawartej niniejszą umową poręczenia przez mojego współmałżonka Imię i 

nazwisko. 

                                                 
1
 Jeżeli nie dotyczy (spółki handlowe, instytucje itp.… oraz osoby nie pozostające w związkach małżeńskich) 

usunąć zapisy tego akapitu. 
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…………………………………………………………………………… 

Data i podpis 


