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Załącznik nr 3 do Regulaminu działalności zapomogowo-pożyczkowej  
Lubelskiej Okręgowej Rady 

Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej 

 
Umowa o pożyczkę  

 
zawarta w dniu ........................ r.   w ………………  pomiędzy: 
 
 
Lubelską Okręgową Izbą Architektów z siedzibą w Lublinie, NIP 525 – 22 – 28 – 219  
reprezentowaną przez: 
 
……………………………………………… – Przewodniczącego Okręgowej Rady Izby, 
……………………………………………...  –…………..………… Okręgowej Rady Izby, 
zwanym dalej Pożyczkodawcą,  
a 
 
…………………………………………., zam. przy ul.………………………………..,   ... -….. 
……………………………., PESEL  ……………………………………………. 
 
zwanym dalej Pożyczkobiorcą 
 

§ 1 

 
1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości …………. (…………..) zł. 

ze środków Koleżeńskiego Funduszu Zapomogowo – Pożyczkowego Lubelskiej 

Okręgowej Izby Architektów RP (dalej LBOIARP).  

2. Pożyczka jest nieoprocentowana. 

3. Pożyczka zostanie zwrócona w 12 / 24* równych miesięcznych ratach płatnych do dnia 

15 każdego miesiąca. Pierwsza rata płatna będzie w miesiącu następującym po miesiącu 

w którym kwota pożyczki została uruchomiona. Harmonogram spłaty pożyczki stanowi 

załącznik do niniejszej umowy.  

4. Pożyczka spłacana będzie na rachunek LBOIARP nr …………………………………….. 

prowadzony w ……………………….. Datą spłaty poszczególnych rat jest data uznania 

ww. rachunku. 

5. W przypadku prawomocnego skreślenia Pożyczkobiorcy z listy członków LBOIARP lub 

zawieszenia z urzędu w prawach członka izby wskutek orzeczenia Okręgowego Sądu 

Dyscyplinarnego, spłata pozostałego zadłużenia staje się natychmiast wymagalna z datą 

uprawomocnienia się decyzji o zawieszeniu lub skreśleniu z listy członków samorządu, 

niezależnie od terminów spłaty ustalonych w ust. 3. 

6. W razie opóźnienia w spłacie zadłużenia Pożyczkobiorca zostanie pisemnie wezwany do 

uregulowania należności w wyznaczonym, ostatecznym terminie spłaty zadłużenia, nie 

krótszym niż 14 dni od daty otrzymania wezwania.  
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7. W przypadku niedokonania spłaty zadłużenia, mimo wyznaczenia dodatkowego terminu, 

kwota pozostałej do spłaty pożyczki staje się natychmiast wymagalna, a umowa pożyczki 

może zostać wypowiedziana.  

8. W przypadku, o jakim mowa w ust. 7 do kwoty zadłużenia doliczane będą dodatkowe 

odsetki za opóźnienie, liczone wg stopy odsetek ustawowych, począwszy od dnia 

następującego po upływie ostatecznego terminu spłaty zadłużenia, o jakim mowa w ust. 6 

§ 2   

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają postanowienia 

Regulaminu Koleżeńskiego Funduszu Zapomogowo – Pożyczkowego Lubelskiej 

Okręgowej Izby Architektów RP oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

2.  Pożyczkobiorca oświadcza, iż otrzymał regulamin, o jakim mowa w ust. 1, zapoznał się z 

jego treścią i akceptuje postanowienia w nim zawarte.  

3. Pożyczkobiorca ponosi koszty podatku od czynności cywilnoprawnych należnego w 

związku z zawarciem niniejszej umowy.  

4. Do umowy pożyczkobiorca dołączy wypełnioną deklarację podatku od czynności 

cywilnoprawnych wraz z dowodem uiszczenia podatku od umowy pożyczki. 

Uruchomienie pożyczki następuje po otrzymaniu przez LBOIARP dokumentów opisanych 

w niniejszym ustępie.  

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

6. W przypadku zmiany adresu zamieszkania Pożyczkobiorca zobowiązuje się do 

niezwłocznego powiadomienia Pożyczkodawcy o tym fakcie.  

7. Zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywał będzie sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby LBOIARP.  

 
 
POŻYCZKODAWCA:                                                POŻYCZKOBIORCA: 
 
 
 


