UWAGA! Jeśli dochodzimy kwoty poniżej 20.000 zł pozew należy złożyć na urzędowym formularzu w
postępowaniu uproszczonym.
Poniższy wzór dotyczy powództw o zapłatę kwoty powyżej 20.000 zł.

Miejscowość, data……………………………….

Sąd Rejonowy (jeśli dochodzimy kwoty do75 tys. zł) w……………………………….
(w miejscu zamieszkania pozwanego)
Lub
Sąd Okręgowy (jeśli dochodzimy kwoty ponad 75 tys. zł)
w………………………………… (w miejscu zamieszkania pozwanego)
Powód:

imię i nazwisko………………………………….
PESEL………………………………………
Adres zamieszkania……………………………

Pozwany:

imię i nazwisko……………………………………
Adres zamieszkania…………………………….

Wartość przedmiotu sporu: (kwota, jakiej dochodzimy zaokrąglona w górę do pełnego zł)
Opłata: 5% od wartości przedmiotu sporu

POZEW O ZAPŁATĘ

Działając jako powód, wnoszę o:
1. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwotę ……………………………………… wraz z ustawowymi
odsetkami za opóźnienie od dnia ………………………………………….. (dzień w którym bezskutecznie
upłynął zwrotu pożyczki) do dnia zapłaty tytułem zwrotu pożyczki wynikającej z umowy z dnia
………………………. ,
2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania według norm
przepisanych,
3. Przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda,
4. Wydanie wyroku zaocznego, opatrzonego rygorem natychmiastowej wykonalności w przypadku
zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 KPC,
5. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z:
a. Umowy pożyczki z dnia ……………,
b. Wezwania do zapłaty z potwierdzeniem nadania i potwierdzeniem odbioru,
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c. ………………………………. (inne dowody np. korespondencja mailowa potwierdzająca zawarcie
umowy, itd.)
6. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron,
7. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków:
a. Imię nazwisko, miejsce zamieszkania……………………….
b. ………………………………………………………………….

Jednocześnie informuję, że powód podjął próbę pozasądowego załatwienia sporu wzywając pozwanego do
zapłaty, jednak dodatkowo wyznaczony termin bezskutecznie upłynął. Konieczne stało się więc wszczęcie
postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Powód i pozwany zawarli dnia ……………. umowę pożyczki, w której powód pożyczył powodowi
kwotę …………………, a pozwany zobowiązał się zwrócić pożyczoną kwotę dnia ……………… .
Dowód: umowa pożyczki z dnia ……………………

Mimo upływu terminu wyznaczonego w umowie, pozwany nie zwrócił pożyczonej kwoty.
Dowód: korespondencja mailowa stron, w której pozwany tłumaczy opóźnienie w zapłacie

Powód wysłał do pozwanego wezwanie do zapłaty, wyznaczając mu dodatkowy 14 dniowy termin
zapłaty, jednak mimo podjęcia przez pozwanego przesyłki, nie zwrócił on pożyczonej kwoty.
Dowód: wezwanie do zapłaty z potwierdzeniem nadania i potwierdzeniem odbioru

Jako że pozasądowa próba rozwiązania sporu się nie powiodła, konieczne stało się wytoczenie
powództwa w niniejszej sprawie.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak we wstępie.

__________________________
Własnoręczny podpis powoda
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Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.

Dowód uiszczenia opłaty sądowej (5% od wartości pożyczki)
Odpis pozwu wraz z załącznikami dla pozwanego
umowa pożyczki z dnia ……………………
korespondencja mailowa stron, w której pozwany tłumaczy opóźnienie w zapłacie
wezwanie do zapłaty z potwierdzeniem nadania i potwierdzeniem odbioru
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