Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

UMOWA PORĘCZENIA …. /…./RPO WiM/WMF
Zawarta dnia ……….. . roku w Działdowie pomiędzy:
Spółką o nazwie Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Działdowie, 13-200 Działdowo, ul. Wł.Jagiełły 35 wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000217603 w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 6.880.000,00 zł, NR REGON
519586722, NR NIP 571-16-19-647, reprezentowaną przez:
…………………………………………….
zwaną w dalszej części umowy Funduszem,
a
Panią/em …………………………………, zamieszkałą/ym: ………….., prowadzącą/ym działalność
gospodarczą pod nazwą: ………………………………………………., NIP ……………………, REGON
………….., zwaną/ym w dalszej części niniejszej umowy Beneficjentem, o następującej treści:
§1
Zgodnie z wnioskiem Beneficjenta z dnia ................roku, oznaczenie wniosku ……………Fundusz
podjął decyzję o udzieleniu poręczenia w wysokości …………zł (słownie złotych:
……………………….), co stanowi
....... %
kredytu/pożyczki bez odsetek, dla
……………….Banku/Instytucji Finansującej o nazwie:………………………………,
tytułem zabezpieczenia kredytu/pożyczki, który/a zostanie udzielony/a Beneficjentowi na warunkach
określonych w powiadomieniu o warunkowej decyzji kredytowej/pożyczkowej Banku/Instytucji
Finansującej z dnia …………… i Umowie kredytu/pożyczki Nr ………… z dnia ……….. Poręczenie
zostanie udzielone w ramach pomocy de minimis której wysokość wynosi…………PLN
§2
1. Poręczenie dla
Banku/Instytucji Finansującej udzielone zostanie w ramach projektu
”Dokapitalizowanie Funduszy Poręczeniowych na Warmii i Mazurach” ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, (Poddziałanie 1.2.2) realizowanego w oparciu o następujące
umowy:
1) Umowa konsorcjum instytucji prowadzących fundusze poręczeniowe z dnia 12 października
2009r. z późn.zm., której Liderem jest Działdowska Agencja Rozwoju S.A. z siedzibą ul. Wł.
Jagiełły 15, 13 – 200 Działdowo.
2) Umowa o dofinansowanie projektu pn. ”Dokapitalizowanie Funduszy Poręczeniowych na
Warmii i Mazurach” z dnia 06 listopada 2009r. z późn.zm. zawarta pomiędzy Województwem
Warmińsko- Mazurskim a Liderem Konsorcjum o którym mowa w ust.1, pkt 1.
2. Poręczenie dla Banku/Instytucji Finansującej udzielone zostanie oddzielną umową zawartą
pomiędzy Funduszem a Bankiem/Instytucją Finansującą. Poręczenie wchodzi w życie pod
warunkiem :
1) podpisania
przez
Beneficjenta
i
Bank/Instytucję
Finansującą
umowy
kredytowej/pożyczkowej (na warunkach określonych w powiadomieniu o warunkowej
decyzji kredytowej/pożyczkowej) do dnia …………….. roku.
2) Ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 3.
3) Wpłaty prowizji na rzecz Funduszu w wysokości …. % kwoty poręczenia tj. …….zł
(słownie złotych: …………………… ).
§3

Tytułem zabezpieczenia poręczenia Beneficjent ustanowi na rzecz Funduszu następujące
zabezpieczenie:
1. Wystawi na rzecz Funduszu weksel własny „in blanco” z klauzulą „bez protestu” wraz z
deklaracją wekslową poręczony przez ………………………, PESEL ……………………,
zamieszkałej/ego ……………………………………………….,
2. ………………………………………………………………………………………………….
jak również zobowiązuje się do poniesienia kosztów związanych z jego realizacją w przypadku
egzekucji należności Funduszu.
§4
Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania środków finansowych poręczanych przez Fundusz na
cele wskazane w umowie kredytowej/pożyczkowej.
§5
Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu udzielania poręczeń do projektu
„Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach” dla Warmińsko-Mazurskiego
Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na lata 2007-2013 oraz z tabelą opłat i prowizji, w pełni je
akceptuje i zobowiązuje się ściśle przestrzegać. Działania wbrew Regulaminowi mogą stanowić
podstawę rozwiązania niniejszej umowy oraz natychmiastowego wstrzymania przyznanego
finansowania. Decyzja w tym zakresie należy do Funduszu.
§6
Beneficjent zobowiązuje się do:
1. Archiwizowania i przechowywania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wszelkiej dokumentacji
związanej z poręczeniem oraz umową kredytu/pożyczki, m.in. korespondencji, dokumentacji
aplikacyjnej wraz z załącznikami, monitoringowej, kontrolnej, audytowej, umowy poręczenia wraz z
załącznikami oraz aneksami, umowy kredytu/pożyczki wraz z załącznikami oraz aneksami, do dnia
31 grudnia 2020r. Wyżej wymienione dokumenty przechowywane będą w siedzibie Beneficjenta.
2. Fundusz może zmienić termin, o którym mowa w pkt. 1, informując o tym Beneficjenta na piśmie
przed upływem tego terminu.
3. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów związanych z poręczeniem, jak
również w przypadku zawieszenia lub zaprzestania bądź likwidacji przez Beneficjenta działalności
przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1, Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego
pisemnego poinformowania Funduszu o zmianie miejsca przechowywania dokumentów
związanych z poręczeniem.
4. Przechowywania dokumentacji w okresie kończącym się w terminie późniejszym, w przypadku,
gdy odrębne przepisy nakładają inne terminy archiwizacji i przechowywania dokumentacji.
5. Zawiadamiania o wszelkich zmianach miejsca siedziby jego przedsiębiorstwa oraz zmianach
miejsca jego zamieszkania ponieważ wszelka korespondencja będzie kierowana przez Fundusz do
Beneficjenta listem poleconym na adres ujęty w ewidencji działalności gospodarczej lub wskazany w
innym rejestrze albo na adres inny do doręczeń wskazany przez Beneficjenta. Odmowa przyjęcia
takiego pisma przez Beneficjenta lub zwrot takiego pisma z adnotacją poczty „nie odebrano w
terminie”, „adresat się wyprowadził”, „adresat nieznany” itp. wywołuje skutki doręczenia.
6. Poinformowania Funduszu, o tym, że cel inwestycji objętej poręczeniem został zrealizowany.
Informację należy przekazać po zakończeniu inwestycji, poprzez złożenie stosownego
oświadczenia.
§7
Beneficjent oświadcza, że :
– spełnia kryteria mikro/ małego/ średniego przedsiębiorstwa oraz jest przedsiębiorstwem
niezależnym w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007r. Nr 155
poz. 1095, z późn.zm.) i Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.
107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.Urz.UE.L Nr 187, str. 1),
- nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy
państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. WE C 244/02 z
01.10.2004r.),
- wyraża zgodę na przekazanie Warmińsko-Mazurskiemu Funduszowi „Poręczenia Kredytowe”
Sp. z o.o. w Działdowie przez Bank/Instytucję Finansującą:

1. Kserokopii wniosku o udzielenie kredytu/pożyczki wraz z dokumentacją załączoną do wniosku o
udzielenie kredytu objętego poręczeniem.
2. Kserokopii umowy kredytowej i umów zabezpieczenia kredytu/pożyczki innych niż poręczenie
Funduszu oraz informacji uzyskanych na podstawie tych umów w okresie kredytowania m.in.
dotyczących sytuacji ekonomiczno – finansowej Beneficjenta oraz udzielonych zabezpieczeń.
3. Informacji o stanach i obrotach na rachunkach związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą oraz informacji o stanie zadłużenia wynikającym z umowy kredytowej/pożyczkowej
objętej poręczeniem.
§8
Jednocześnie jako Beneficjent oświadcza, że wyraża zgodę na:
1. przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundusz oraz instytucje o których mowa w § 2 ust.1,
pkt 2, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn.
zm.) tj. ewidencjonowania, przechowywania oraz opracowania w zakresie wynikającym z niniejszej
umowy oraz potrzeb Funduszu i instytucji, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 2 np. kontrole
audytorskie programu,
2. umożliwienie zarówno pracownikom Funduszu jak i instytucji o których mowa w § 2 ust.1 pkt 2,
badania ksiąg, dokumentów, kontroli działalności firmy oraz przeprowadzania badań ankietowych.
3. umożliwienie przedstawicielom Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Warmia i Mazury, przeprowadzenia wizyt kontrolnych, w szczególności, gdy dokumenty dotyczące
poręczanego zobowiązania nie są dostępne na szczeblu instrumentu inżynierii finansowej lub na
szczeblu instytucji zarządzającej, lub w przypadku niedostatecznego monitorowania i weryfikacji lub
uzasadnionych wątpliwości, że dokumenty nie odzwierciedlają stanu faktycznego inwestycji
podlegającej zwrotowi.
§9
1. W przypadku wykonania przez Fundusz zobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia,
Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Funduszu zapłaconej kwoty poręczenia.
2. Od kwoty zapłaconego poręczenia naliczane będą odsetki równe odsetkom ustawowym od dnia
następnego po dniu zapłaty do dnia spłaty zobowiązania przez Beneficjenta lub odzyskania
wierzytelności Funduszu w drodze windykacji.
§ 10
1. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, pkt 1 prawa
i obowiązki wynikające z tytułu niniejszej umowy przechodzą na Lidera Konsorcjum, o którym
mowa w § 2 ust.1 pkt 1, a gdyby to nie było możliwe na Województwo Warmińsko – Mazurskie lub
na podmiot przez nie wskazany na piśmie.
2. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, prawa
i obowiązki wynikające z tytułu niniejszej umowy przechodzą na Województwo Warmińsko –
Mazurskie lub na podmiot przez nie wskazany na piśmie.
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust.1 lub 2 Beneficjent zostanie
o tym fakcie niezwłocznie poinformowany na piśmie.
§ 11
Fundusz zastrzega sobie prawo, do wypowiedzenia umowy poręczenia za uprzednim 30 dniowym
wypowiedzeniem w razie:
a) zagrożenia terminowej spłaty kredytu lub odsetek na skutek złego stanu majątkowego
Beneficjenta,
b) znacznego obniżenia się realnej wartości zabezpieczenia przedstawionego w Banku lub
Funduszu,
c) nie wywiązywania się przez Beneficjenta z postanowień niniejszej umowy, określonych w §12
i §13,
d) zaprzestania przez Beneficjenta działalności gospodarczej.
§ 12
1. Beneficjent zobowiązuje się upoważnić Bank oraz niniejszym upoważnia Fundusz do wzajemnego
przekazywania wszelkich informacji na temat jego sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej.
2.Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Funduszu - o wszelkich zmianach w
sytuacji ekonomiczno-finansowej lub zmianach formalno-prawnych prowadzonej działalności
gospodarczej.

3. Beneficjent zobowiązuje się do:
a) składania na żądanie Funduszu kwartalnej informacji o przychodach, kosztach i dochodach oraz
pełnej informacji o sytuacji ekonomiczno finansowej na koniec roku bilansowego, sporządzanej na
drukach Funduszu lub Banku wraz z deklaracją podatkową oraz innych dokumentów uzgodnionych z
Funduszem,
b) uzupełnienia prawnego zabezpieczenia poręczenia w formie zaakceptowanej przez Fundusz w
przypadku:
- zagrożenia terminowej spłaty kredytu lub odsetek na skutek złego stanu majątkowego Beneficjenta
lub pogorszenia w ocenie Funduszu sytuacji ekonomiczno-finansowej Beneficjenta, jego głównego
udziałowca lub grupy kapitałowej,
- znacznego obniżenia się realnej wartości złożonego zabezpieczenia,
- niedotrzymania terminów spłaty kredytu lub odsetek,
- zaprzestania przez Beneficjenta działalności gospodarczej,
- niedotrzymania przez Beneficjenta innych warunków umowy,
c) nie rozporządzania bez zgody Funduszu składnikami swojego majątku, stanowiącego
zabezpieczenie wierzytelności Funduszu, a w szczególności do ich nie obciążania oraz nie zbywania,
d) nie przenoszenia bez pisemnej zgody Funduszu całości lub części swoich praw i obowiązków
wynikających z umowy poręczenia,
e) niedokonywania bez porozumienia z Funduszem – istotnych zmian w przedmiocie swojej
działalności, a w szczególności zmian własnościowych i kapitałowych oraz zmian organizacyjnych i
gospodarczych mających wpływ na wykonanie umowy kredytowej,
f) informowania o zaciągniętych zobowiązaniach, a zwłaszcza zaciągniętych kredytach, udzielonych
poręczeniach oraz ustanowionych zabezpieczeniach na rzecz innych podmiotów,
4.Beneficjent ponosi wszelkie koszty związane z ustanowieniem lub zmianą prawnego zabezpieczenia
poręczenia.
§ 13
Postanowienia dodatkowe:
§ 14
Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy poddaje się pod rozstrzygnięcie,
właściwych dla siedziby Funduszu sądów powszechnych.
§15
Niniejsza umowa obowiązuje do czasu pełnego uregulowania przez Beneficjenta poręczonych przez
Fundusz zobowiązań.
§ 16
Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Podpisy:
BENEFICJENT

FUNDUSZ

Wyrażamy zgodę na postanowienia niniejszej umowy
Podpisy Poręczycieli:
1. .........................................................
2. ……………………………………….
Oświadczenie Współmałżonka Beneficjenta
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią niniejszej Umowy i wyrażam zgodę na jej podpisanie
przez moją(-ego) żonę/męża.
Czytelny podpis (imię i nazwisko) .............................................................

Stwierdzam własnoręczność podpisów Beneficjenta i poręczycieli

…………………………………………………………………………
Pieczątka imienna i podpis pracownika Funduszu/Banku

