www.TELPARTNER.pl

ul. Świętojańska 2

85-077 Bydgoszcz

tel.: 052-321-22-64 / 508-418-052

Umowa POŻYCZKI
pod zastaw rzeczy używanej

ID: .................
pomiędzy Pożyczkobiorcą:

e-mail: biuro@telpartner.pl

zawarta w dniu: ..................

........................................................................................
nr dow. osobistego: .............................................................

a Pożyczkodawcą:

TELPARTNER Sp. z o.o.
ul. Świętojańska 2 85-077 Bydgoszcz NIP: 967-142-08-92

Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki złotówkowej w gotówce w kwocie:

................................ zł

(słownie: ........................................................................................................................)

Na okres od: ..........................do ........................ (razem ..........dni)
W skład kwoty zwrotu pożyczki wchodzi wartość pożyczki oraz ustawowe odsetki ............................. zł
(0,025%/dzień):
Opłaty umowne za wycenę i przechowywanie towaru:

RAZEM do zwrotu:

RABAT: ................ zł

............................. zł

........................... zł

Jako zabezpieczenie zwrotu pożyczki i należnych odsetek Pożyczkobiorca pozostawia następujący depozyt:

(kategoria .........................) .........................................................................................................
.............................................................................................................................................................
stanowiący własność Pożyczkobiorcy i wolny jest od wad fizycznych i prawnych i nie jest obciążony prawem innych osób, firm czy
instytucji. Nie dopuszcza się zwłoki w zwrocie pożyczki. Nierozliczenie pożyczki w terminie jest równoznaczne z zerwaniem umowy przez
pożyczkobiorcę, co powoduje automatyczne przeniesienie prawa własności do złożonego depozytu z pożyczkobiorcy na pożyczkodawcę.
Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za towar (przedmiot zastawu) pozostawiony w lombardzie a w przypadku kradzieży z
włamaniem do lombardu i zaboru ww. towarów będących zastawem, pożyczkobiorca nie będzie rościł żadnych praw. Istnieje możliwość
ubezpieczenia zastawu, ale koszty te ponosi pożyczkobiorca. Pożyczkobiorca zapoznał się z warunkami niniejszej umowy i zobowiązał
się do zwrotu pożyczonej kwoty wraz z należnymi odsetkami ustawowymi i umownymi – przeznaczonymi na wycenę i właściwe
zabezpieczenie i przechowywanie towaru, o których mowa w niniejszej umowie.

podpis Pożyczkobiorcy:

www.TELPARTNER.pl

ul. Piotrowskiego 21/2

ID: .................
pomiędzy Pożyczkobiorcą:

podpis Pożyczkodawcy:

85-098 Bydgoszcz

tel.: 052-322-81-80 / 503-602-505

Umowa POŻYCZKI
pod zastaw rzeczy używanej

e-mail: biuro@telpartner.pl

zawarta w dniu: ..................

........................................................................................
nr dow. osobistego: .............................................................

a Pożyczkodawcą:

TELPARTNER Sp. z o.o.
ul. Piotrowskiego 21/2 85-098 Bydgoszcz NIP: 967-142-08-92

Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki złotówkowej w gotówce w kwocie:

................................ zł

(słownie: ........................................................................................................................)

Na okres od: ..........................do ........................ (razem ..........dni)
W skład kwoty zwrotu pożyczki wchodzi wartość pożyczki oraz ustawowe odsetki ............................. zł
(0,025%/dzień):
Opłaty umowne za wycenę i przechowywanie towaru:

RABAT: ................ zł

RAZEM do zwrotu:

............................. zł

.......................... zł

Jako zabezpieczenie zwrotu pożyczki i należnych odsetek Pożyczkobiorca pozostawia następujący depozyt:

(kategoria .........................) .........................................................................................................
.............................................................................................................................................................
stanowiący własność Pożyczkobiorcy i wolny jest od wad fizycznych i prawnych i nie jest obciążony prawem innych osób, firm czy
instytucji. Nie dopuszcza się zwłoki w zwrocie pożyczki. Nierozliczenie pożyczki w terminie jest równoznaczne z zerwaniem umowy przez
pożyczkobiorcę, co powoduje automatyczne przeniesienie prawa własności do złożonego depozytu z pożyczkobiorcy na pożyczkodawcę.
Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za towar (przedmiot zastawu) pozostawiony w lombardzie a w przypadku kradzieży z
włamaniem do lombardu i zaboru ww. towarów będących zastawem, pożyczkobiorca nie będzie rościł żadnych praw. Istnieje możliwość
ubezpieczenia zastawu, ale koszty te ponosi pożyczkobiorca. Pożyczkobiorca zapoznał się z warunkami niniejszej umowy i zobowiązał
się do zwrotu pożyczonej kwoty wraz z należnymi odsetkami ustawowymi i umownymi – przeznaczonymi na wycenę i właściwe
zabezpieczenie i przechowywanie towaru, o których mowa w niniejszej umowie.

podpis Pożyczkobiorcy:

podpis Pożyczkodawcy:

