Umowa pożyczki

Repertorium A nr ……………..

AKT NOTARIALNY
Dnia szesnastego lutego dwa tysiące dziesiątego roku (16.02.2010 r.) przed Bohdanem Wujkiem, notariuszem
w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Wrocisława 9, stawili się: ----------------------------------------------1) Kalina Wójcik, córka Adama i Ewy, ----------------------------------------------------------------------------------------według jej oświadczenia NIP xxx-xxx-xx-xx, zamieszkała 30-145 Piaski, ul. Inżynierska 14 m. 26. ---------------2) Jarosław Szewc, syn Andrzeja i Renaty, ------------------------------------------------------------------------------------według jego oświadczenia NIP xxx-xxx-xx-xx, zamieszkały 20-001 Lublin, ul. Kowalska 11 m. 11, --------------Tożsamość stawających notariusz ustaliła na podstawie dowodów osobistych: ad 1 – XXX xxxxx (PESEL
xxxxxxxxx), ad 2 – XXX xxxxxx (PESEL xxxxxxx). ------------------------------------------------------------------------

UMOWA POŻYCZKI
§ 1. Kalina Wójcik oświadcza, że udziela Jarosławowi Szewcowi pożyczki bez oprocentowania w kwocie
1000,00 zł (tysiąc złotych). Termin zwrotu pożyczki upływa z dniem 16 (szesnastego) marca 2010 r. -------------Jarosław Szewc oświadcza, że pożyczkę na powyższych warunkach przyjmuje, potwierdza odbiór przedmiotu
pożyczki i zobowiązuje się powyższą kwotę zwrócić w terminie do dnia 16 (szesnastego) marca 2010 r. ---------§ 2. Jarosław Szewc oświadczył, że w związku z zobowiązaniem do zwrotu pożyczki opisanej w § 1 tego aktu
poddaje się rygorowi egzekucji stosownie do art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego. ----------------Strony ustalają zgodnie, że w wypadku przekroczenia terminu zwrotu pożyczki Jan Jabłoński zobowiązany
będzie do uiszczenia odsetek w wysokości 20% (dwadzieścia procent) w stosunku rocznym – za czas opóźnienia
w spełnieniu świadczenia, tj. od dnia 16 (szesnastego) marca 2010 r. ----------------------------------------------------§ 3. Koszty sporządzenia aktu ponosi pożyczkobiorca. --------------------------------------------------------------------§ 4. Pobrano: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– 2% podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r.
o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm.) w kwocie - xxx zł
(słownie xxx), -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– taksę notarialną na podstawie § 5 w zw. z § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca
2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie --- xxx zł
(słownie xxx), -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– 22% VAT-u na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.
Nr 54, poz. 535 ze zm.) w kwocie ---------------------------------------------------------------------------------------- xxx zł
(słownie xxx). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.
Kalina Wójcik
Jarosław Szewc

Bohdan Wujek – notariusz
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