UGODA
ZAWARTA POMIĘDZY PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI
Zawarta w dniu …………… w …………… pomiędzy: Przedsiębiorstwem …………… z
siedzibą w ……………… przy ul. ……………………, zwanym w treści umowy Wierzycielem,
w imieniu i na rzecz którego działają:
…………………………………………… (Prezes Zarządu)
…………………………………………… (Główny Księgowy)
prowadzący przedsiębiorstwo na podstawie …………… nr …………… z dnia ……………
wydanego przez

………………………,

a Spółką

……………………

z siedzibą

w

………………… przy ul. ……………………, zwaną w treści ugody Dłużnikiem, w imieniu i na
rzecz której działa (dzałają):
……………………………………………
…………………………………………… .
§1
Ugoda niniejsza zawarta zostaje w toczącym się przed sądem …………………… w
………………… Wydział ……………… Gospodarczy postępowaniu w sprawie sygn. akt
……………… .
§2
Strony ugody zgodnie oświadczają, że zadłużenie (wierzytelność) Dłużnika
względem Wierzyciela wynosi:
należność gówna
z faktury nr ……… z dnia ……………  …………… zł,
z faktury nr ……… z dnia ……………  …………… zł,
z faktury nr ……… z dnia ……………  …………… zł,
łącznie należność główna stanowi sumę ………… zł (słownie …………………………),
odsetki ustawowe w łącznej wysokości …………… zł (słownie …………………………).
§3
Wierzyciel wyraża zgodę na jednorazową spłatę przez Dłużnika całej należności
głównej – to jest kwoty ………… zł w dacie podpisania ugody i przez złożenie
podpisu pod niniejszą ugodą ugodą odbiór jej kwituje.

§4
1.

Wierzyciel oświadcza, iż wobec dokonania przez Dłużnika spłaty całej

należności głównej, rezygnuje z zapłaty na swoją rzecz połowy sumy ustawowych

odsetek w kwocie …………… (słownie ……………………………).
2.

Pozostała do zapłaty suma odsetek w wysokości ………… zł uregulowania

zostanie przez Dłużnika w następujących kwotach i terminach:
 pierwsza rata w wysokości ………………… zł, płatna do dnia ………………
 druga rata w wysokości ………………… zł, płata do dnia ……………… .
§5
Wobec zawarcia ugody Wierzyciel oświadcza, że cofa pozew z dnia …………………
w

sprawie

syg.

akt

……………

wniesiony

do

sądu

…………………

w

……………………… Wydział …………………… Gospodarczy, a Dłużnik wyraża na to
zgodę.
§6
Wierzyciel oświadcza, że wykonanie postanowień niniejszej ugody wyczerpuje w
całości jego roszczenia względem Dłużnika, wynikające z zobowiązań określonych w
§ 2, a także wyklucza dochodzenie z tego tytułu w przyszłości jakichkolwiek roszczeń
w postępowaniu sądowym.
§7
Ugodę sporządzono w ………… jednobrzmiących egzemplarzach, po …………… dla
każdej ze stron.

Dłużnik
………………………

Wierzyciel
………………………

