
 

 

UMOWA POŻYCZKI AleEkspres  
(zawarta między osobami fizycznymi) 

Nr …/…/… 
 
 

W dniu ………. w ……………… (miejsce zamieszkania Pożyczkodawcy) pomiędzy: 
…………………..……..  zwanym dalej „Pożyczkodawcą” 
 
a 
 
……………………..  zamieszkałym pod adresem w ……………………………………. seria dowodu 
osobistego ……………….. PESEL: ……………………………..., e-mail ………………..……. numer 
telefonu ……………….. 
 
zwanym dalej „Pożyczkobiorcą” 
 
 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest udzielenie Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie 

…………………PLN (słownie: …….……………….. zł. 00/100), przez Pożyczkodawcę na okres 30 
dni. Pożyczkobiorca zapłaci odsetki umowne od zaciągniętej pożyczki w wysokości 10% 
w stosunku rocznym, co stanowi łącznie ..…. PLN (słownie: …..... 00/100) na dzień zawarcia 
umowy. 

2. Rzeczywista roczna stopa procentowa wynosi ……. zł., a całkowita kwota do zapłaty przez 
Pożyczkodawcę wynosi …………. zł., z czego pobierana przez Alegrosz sp. z o. o. za pomocą 
serwisu Alegrosz.pl prowizja za udzielenie pożyczki wynosi ….….. zł, a odsetki umowne 
pobierane od udzielonej pożyczki wynoszą  ……… zł. 

3. Pożyczkobiorca dokona spłaty pożyczki do dnia ……….…… w wysokości ………….. PLN 
(słownie: ……………………………………………. Zł 00/100.) poprzez zasilenie swojego subkonta,  
w serwisie Alegrosz.pl. A serwis dokona przelewu środków na subkonto  Pożyczkodawcy.  

 
 

§2 
1. Pożyczkodawca przekazuje Pożyczkobiorcy kwotę pieniężną, o której mowa w § 1 niniejszej 

umowy zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Świadczenia Usług Serwisu Alegrosz.pl, 
zaś Pożyczkobiorca tę pożyczkę przyjmuje i potwierdza jej odbiór.  

2. Szczegółowe zasady korzystania z Serwisu Alegrosz.pl zostały określone w „Regulaminie 
Świadczenia Usług Serwisu Alegrosz.pl” dostępnym i opublikowanym na stronie internetowej 
serwisu Alegrosz.pl. Wysokość opłat oraz prowizji należnych z tytułu usług świadczonych  
za pośrednictwem serwisu Alegrosz.pl od użytkowników serwisu została określona w Tabeli opłat  
i prowizji dostępnej i opublikowanej na stronie internetowej alegrosz.pl. Strony umowy zgodnie 
oświadczają, że zapoznały się z treścią Regulaminu oraz Tabelą opłat i prowizji, a także posiadają 
wiedzę w zakresie zasad związanych z zawarciem niniejszej umowy, za pośrednictwem serwisu 
Alegrosz.pl. 
 

§3 
1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić Pożyczkodawcy kwotę udzielonej mu pożyczki  

z odsetkami w terminie określonym w § 1 umowy wraz z  ewentualnymi  kosztami wynikającymi  
z opóźnień w spłacie udzielonej pożyczki. Zobowiązuje się on również zwrócić Pożyczkodawcy 
pozaodsetkowe koszty pożyczki w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji.  

2. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie będzie w stanie spłacić pożyczki w powyższym terminie 
zobowiązany jest o tym fakcie poinformować Pożyczkodawcę oraz Alegrosz sp. z o. o. W takiej 
sytuacji za zgodą i w porozumieniu z Pożyczkodawcą termin spłaty pożyczki może zostać 
wydłużony o kolejne 30 dni. Przedłużenie terminu spłaty pożyczki będzie możliwe w sytuacji 
dokonania zapłaty przez Pożyczkobiorcę prowizji przewidzianej za przedłużenie, zgodnej  
z „Tabelą opłat i prowizji” oraz odsetek umownych z tyt. wykorzystania pożyczki przez okres 
kolejnych 30 dni. 

3. Pożyczkobiorca może dokonać przedłużenia terminu spłaty pożyczki o którym mowa w ust. 2 
dwukrotnie. Natomiast po upływie 90 dni od dnia udzielenia pożyczki w sytuacji braku całkowitej 
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lub częściowej spłaty, zadłużenie z tyt. pożyczki przechodzi w stan natychmiastowej wymagalności 
i mają zastosowanie działania opisane w paragrafie 4 niniejszej umowy.  

 
§4 

1. W przypadku braku spłaty przez Pożyczkobiorcę pożyczki w terminie, o którym mowa w § 1 i § 3 
od niespłaconej w terminie pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz 
Pożyczkodawcy odsetek za opóźnienie w wysokości maksymalnej przewidzianej w Kodeksie 
Cywilnym  

2. Pożyczkodawca i Alegrosz sp. z o. o. uprawnieni będą do przekazania do biur informacji 
gospodarczej informacji o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy na zasadach wynikających z ustawy  
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych 

3. W przypadku braku spłaty przez Pożyczkobiorcę pożyczki w terminie, o którym mowa w § 1 
umowy, Pożyczkodawca i Alegrosz sp. z o. o. podejmują działania zmierzające do odzyskania 
należność, przewidziane w Regulaminie Świadczenia Usług Serwisu Alegrosz.pl  

4. Pożyczkodawca zleci Alegrosz sp. z o. o. przeprowadzenie windykacji wszelkich należności 
przysługujących Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy z tytułu wykonania niniejszej umowy, na co 
Pożyczkobiorca wyraża zgodę. Windykacja należności będzie wykonywana zgodnie z przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa.  

5. Windykacja należności może zostać zlecona zewnętrznemu podmiotowi specjalizującemu  
się w dokonywaniu czynności windykacyjnych.  

6. Wszelkie koszty windykacji pokrywa Pożyczkobiorca. Wysokość kosztów windykacji została 
określona w Tabeli opłat i prowizji.  

7. Pożyczkodawca jest uprawniony do przeniesienia (cesji) wszelkich praw wynikających z niniejszej 
umowy na dowolną osobę trzecią, na co Pożyczkobiorca wyraża zgodę.  

 
§5 

1. Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Pożyczkobiorca. 
2. Strony zgodnie upoważniają Alegrosz sp. z o. o. do potrącenia z kwoty pożyczki należności   

mu przysługujących  wynikających z Tabeli opłat i prowizji.  
 
 

§6 
1. Korespondencja pomiędzy Stronami odbywa się za pomocą serwisu Alegrosz.pl 
2. Wszelkie oświadczenia Stron są skuteczne z chwilą zamieszczenia ich w serwisie Alegrosz.pl.  
3. Umowa obowiązuje od dnia wpływu kwoty pożyczki na subkonto Pożyczkobiorcy.  
4. Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Alegrosz.pl. Wszelkie 

zmiany umowy wymagają zachowania takiej samej formy jaka obowiązywała  przy zawarciu 
niniejszej umowy.  

5. Umowa zostanie przekazana Stronom za pośrednictwem serwisu Alegrosz.pl w zakładce ”MOJE 
KONTO”. 

6. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga Sąd powszechny właściwy dla siedziby  Alegrosz 
sp. z o. o.   

7. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 
8. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron  

i Alegrosz sp. z o. o. 
 
 
 
 
   POŻYCZKODAWCA         POŻYCZKOBIORCA 
 


