
POROZUMIENIE STRON
w zakresie spłaty zadłużenia

zawarte w dniu ……………………….. w miejscowości ……………………………… pomiędzy:

1) (imię i nazwisko), zamieszkałym w …………………………………………, legitymującym się
dowodem  osobistym  serii:  ……………………………………  wydanym  przez
………………………………………………….  ważnym  do  dnia  ………………………………………….,
PESEL: ………………………………… , prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:
…………………………………………………… zwanym dalej: Wierzycielem, 

a

2)  (imię i nazwisko), zamieszkałym w …………………………………………, legitymującym się
dowodem  osobistym  serii:  ……………………………………  wydanym  przez
………………………………………………….  ważnym  do  dnia  ………………………………………….,
PESEL: ………………………………… , prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:
……………………………………………. zwanym dalej: Dłużnikiem,

o następującej treści: 

§ 1

1. Dłużnik oświadcza, że według jego wiedzy na dzień zawarcia porozumienia Jego
zadłużenie wobec Wierzyciela wynosi ……………. zł (słownie: ………………….. złotych)
w tym należności w całości wymagalne …………………. zł  (słownie: …………………………
złotych), oraz zadłużenie z tytułu należnych Wierzycielowi odsetek ustawowych w
kwocie ………….. zł (słownie: ……………… złotych) liczonych od dnia wymagalności
należności do dnia zawarcia niniejszego Porozumienia.

2. Powyższe zadłużenie w kwocie ujawnionej w § 1 ust. 1 Porozumienia obejmuje
należności  z  tytułu  umów  .......................  zawartych  z  Wierzycielem,
udokumentowanych następującymi fakturami:
a)  faktura  z  dnia  ....................  Nr  ..........  na  kwotę  ..................  zł
(słownie:  ..............................)  złotych,  której  termin  płatności
upłynął ..............................;
b)  faktura  z  dnia  ....................  Nr  ..........  na  kwotę  ..................  zł
(słownie:  ..............................)  złotych,  której  termin  płatności
upłynął ..............................;
c)  faktura  z  dnia  ....................  Nr  ..........  na  kwotę  ..................  zł
(słownie:  ..............................)  złotych,  której  termin  płatności
upłynął ..............................;

3.  Kopie  powyższych  faktur  stanowią  załączniki  o  nr  1,  2,  3  do  niniejszego
Porozumienia.

§ 2

1. Dłużnik zobowiązuje się do spłaty zadłużenia o którym mowa w § 1 Porozumienia w
………. miesięcznych ratach, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, zgodnie z
harmonogramem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Porozumienia.

2. Wpłaty dokonywane będą na rachunek bankowy Wierzyciela wskazany na fakturach o
których mowa w § 1 Porozumienia.  

3. Dalsze odsetki od należności, o których mowa w § 1 niniejszego porozumienia z tytułu
nieterminowego regulowania zobowiązań przez Dłużnika zostaną naliczone po spłacie
całości zadłużenia.



4. Sposób uregulowania odsetek zostanie ustalony po spłacie zadłużenia aneksem do
ww. Porozumienia. 

§ 3

1. Wierzyciel  zobowiązuje  się,  że w czasie  trwania  niniejszego Porozumienia  oraz
jego wypełniania przez Dłużnika nie skieruje sprawy na drogę sądową. 

2. Nie  wywiązanie  się  przez  Dłużnika  z  postanowień  wskazanych  w  niniejszym
Porozumieniu, w szczególności brak zapłaty 2 kolejnych rat, o których mowa w §
2 pkt. 1 niniejszego Porozumienia lub wpłaty w niższej wysokości, które powodują
powstanie zaległości w wysokości stanowiącej równowartość dwóch rat, powoduje
wypowiedzenie niniejszego Porozumienia oraz postawienie całej należności w stan
natychmiastowej wymagalności. 

3. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przez
Wierzyciela w przypadku zagrożenia upadłością lub likwidacją Dłużnika.

§ 4

1. Celem  zabezpieczenia  pełnej  i  terminowej  spłaty  zadłużenia  na  warunkach
określonych w niniejszym Porozumieniu, Dłużnik zobowiązuje się wystawić weksel
in  blanco,  który  to  weksel  w  przypadku  niewykonania  przez  Dłużnika
któregokolwiek z postanowień porozumienia  Wierzyciel ma prawo uzupełnić na
kwotę  odpowiadającą  stanowi  aktualnego  zadłużenia  Dłużnika  względem
Wierzyciela  wraz  z  kosztami  i  odsetkami  oraz  kosztami  uzupełnienia  weksla,
opatrzyć klauzulą „bez protestu”, miejscem i terminem płatności według własnego
uznania  i  wezwać  Dłużnika  w  terminie  14  dni  do  jego  wykupienia  za  kwotę
wskazaną na wekslu.

2. Porozumienie wchodzi w życie w chwili  wydania Wierzycielowi weksla in blanco
wraz z deklaracją wekslową, opatrzonego podpisem Dłużnika, lecz nie później niż
w terminie 7 dni od daty jego zawarcia. 

3. Jeżeli  w  ciągu  7  dni  od  daty  podpisania  Porozumienia  Dłużnik  nie  przekaże
Wierzycielowi weksla – Porozumienie wygasa. 

4. Wierzyciel zobowiązuje się, że w ciągu 3 dni od całkowitej spłaty zadłużenia wraz z
odsetkami weksel zostanie zwrócony do rąk wystawcy weksla (Dłużnika).

§ 5

1. Dłużnik oświadcza, że nie toczą się wobec niego żadne postępowania sądowe oraz
egzekucyjne prowadzone przez innych wierzycieli,  a także nie zachodzą przesłanki
zagrożenia upadłością Dłużnika.

2. W przypadku zaistnienia przesłanek o których mowa w pkt.1, Dłużnik zobowiązuje się
niezwłocznie o tym fakcie poinformować Wierzyciela.

§ 6

W  sprawach  nieuregulowanych  treścią  niniejszego  porozumienia  zastosowanie  mają
odpowiednie  przepisy  kodeksu  cywilnego,  a  sądem  właściwym  do  rozstrzygania
ewentualnych sporów jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wierzyciela.

§ 7

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.



§ 8

Niniejsze porozumienie sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze stron.

WIERZYCIEL DŁUŻNIK


