[1]UMOWA
O ZWOLNIENIE Z DŁUGU
W dniu 14 kwietnia 2016 roku w Chrzanowie, pomiędzy[2]
Mateuszem Wawrzyniakiem,, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
……………….. w …………….. przy ul. ………………..………….., NIP: ………………
zwanym dalej Wierzycielem oraz
Ewą Jabłońską, zam………….., PESEL:…………….., legitymującą się dowodem osobistym
nr…………, zwana dalej Dłużnikiem,
została zawarta umowa następującej treści:
1. [3]Wierzyciel oświadcza, że zwalnia Dłużnika z długu w wysokości 3.750 zł (słownie: trzy
tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), powstałego wobec Wierzyciela z tytułu wykonania
wobec Dłużnika usług w ramach działalności gospodarczej; kwota ta wynika z faktury
VAT 2/2016 i faktury VAT 3/2016. Wierzyciel zwalnia Dłużnika także z zapłaty odsetek
od długu wymienionego w zdaniu pierwszym. Kopie faktur stanowią załączniki do
niniejszej umowy i są jej integralną częścią.
2. [4]Dłużnik oświadcza, że przyjmuje zwolnienie z długu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszej
umowy.
3. [5]Ponadto Strony zgodnie oświadczają, że kwota długu w wyżej wskazanych faktur
wynosiła 5.000 zł, z czego kwotę 1.250 zł Dłużnik spłacił przelewem bankowym w dniu
12 kwietnia 2016 roku – potwierdzenie przelewu stanowi załącznik do niniejszej umowy.
4. [6]wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej z podpisami notarialnie
poświadczonymi.
5. umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.
________________________
Wierzyciel

_________________
Dłużnik

Załączniki:
1. kopie faktur nr 2/2016 i 3/2016
2. potwierdzenie przelewu
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[1] Zwolnienie z długu jest umową niesamodzielną i dla jej ważności, musi istnieć umowa, z której wynika dług,
zwalniany dług.
[2] W tym miejscu trzeba oznaczyć strony umowy. W przypadku osoby fizycznej warto wymienić imię i nazwisko,
adres jej zamieszkania oraz numer PESEL. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
należy podać imię i nazwisko, firmę, adres prowadzenia działalności oraz NIP.
[3] Punkt 1 stanowi, obok punktu 2, istotę umowy. Przez zwolnienie z długu wierzyciel oświadcza, że zwalnia z
długu swojego dłużnika, a więc, że nie będzie domagał się od niego zapłaty długu. Zwolnienie z długu prowadzi
do wygaśnięcia zobowiązania. Przy zwolnieniu z długu należy oznaczyć dług poprzez wskazanie jego podstawy
prawnej, wysokości, dokumentów, itp.
[4] By umowa o zwolnienie z długu była ważna, oprócz oświadczenia wierzyciela o zwolnieniu z długu, musi się
w niej znaleźć również oświadczenie dłużnika, że zwolnienie to przyjmuje.
[5] Zwolnienie może być dokonane, co do całości lub części długu. W tym przypadku mamy do czynienia ze
zwolnieniem całościowym. W umowie wskazano, że część długu została spłacona przelewem bankowym, a sama
umowa dotyczy całkowitego zwolnienia z pozostałej części. Jeżeli zwolnienie jest częściowe, należy wskazać
część długu, z jakiej zwalnia się dłużnika, np. 3/4.
[6] W tym miejscu, dokonano warunku, jaki musi być spełniony w celu zmiany umowy. Ponieważ strony
przewidziały formę szczególną, niezachowanie formy skutkuje nieważnością zmiany. Jeżeli strony nie ustaliły
formy zmiany umowy, to wymagana jest taka forma, w jakiej została zawarta umowa..
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