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Rozdzial I
Postanowienia ogt6lne

$1
Regulamin okeSla zasady, warunki i ftyb udzielania przez Warmirisko-Mazurski Fundusz

,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Dziaidowie porQczen spiaty kredlt6w i poZyczek
zwanych dalej,,porgczeniami".
U21te w Regulaminie okreSlenia i skr6ty oznaczaj4:
1) analiza formalno-prawna - weryfikacja dokument6w i informacj i dostarczonych do

Funduszu wnz z wnioskiem o udzielenie porgczenia - pod wzglgdem kompletno5ci,
prawidlowoSci wypelnienia oraz zgodnodci wnioskowanych warunk6w porgczenia z
Regulaminem,

2) analiza ryzyka - analiza ryzyka wykonania zobowiqzania z tl'tulu udzielonego
porgczenia, obejmuj4ca l4cznie analizg formalno-prawn4 oraz analizg ekonomiczno-
finansow4 wniosku dokonan4 przez Fundusz,

3) dzierfi robocry * dzieri nie bgd4cy zgodnie z Ustaw4 z dnia I 8 stycznia 195 1r. o dniach
wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z poin. zm.) dniem wolnym od pracy, jak
r6wnie2 nie bgd4cy sobot4,

4) Fundusz - Warmirisko-Mazurski Fundusz ,,Porgczenia Kredyowe" Sp. z o.o. w
Dzialdowie,

5) Instytucja finansujqca - bank lub fundusz pozyczkory, z kt6rym Fundusz
porgczeniowy zawarl umowq o wsp6lpracy,

6) kapital porgczeniowy - Srodki slw24ce zabezpteczeniu porgczeri ludzielanych przez

Fundusz, na kt6ry skladajE sig kapital wiasny Funduszu powigkszony o otrzymane
Srodki wsparcia finansowego, aktualizowany kwartalnie o saldo rezerw na ryzyko
og6lne. Kapital porgczeniowy moze byi lokowany w obligacje Skarbu Paristwa,

papiery wartosciowe emitowane przez NBP i depozlty bankowe, b4dZ jednostki

uczestnictwa funduszy rynku pienigZnego dzialaj4cych na podstawie Ustawy z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z p6in. zm.)
oraz obligacje komrmalne z gwarancj4 emisji udzielon4 przez baslk organizuj4cy
emisjg,

7) kredyt - Srodki pienig2ne przekazane przedsiqbiorcy przez Instytucjg finansuj4c4 na

warunkach okreSlonych w umowie kredltu zawanej pomigdzy Instytucj4 finansuj4c4

a przedsigbiorc4, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo

Bankowe, (Dz. tJ. z 2012 r. poz.l376 zp62n. zm.), a w szczeg6lnoSci art. 69-79 tej
ustawy,

8) okres kredytu/po2yczki - okes od daty zawarcia umowy kedyh/poZyczki do

terminu calkowitej splaty kredltu/pozyczki wraz z odsetkami, oke5lony w umowie
kedytr"r/pozyczki,

9) porgczenie - zobowi4zanie Funduszu wzglgdem Instytucj i Finansuj4cej do

\4ykonania zobowiqzania na wypadek, gdyby przedsigbiorca nie wykonal
zobowiqzania (nie dokonal splaty pozyczki lub kedltu) zgodnie z zapisami ustawy z

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,poz.93 z p62n. zm.),

10) porgczenie pomostowe - porgczenie udzielone na okes do czasu ustanowienia
zab ezpieczenia prawne go,

11) poiyczka - Srodki pienigZne przekazane przedsigbiorcy przez Instltucjg finansuj4c4

na warunkach okreSlonych w umowie po2yczk| zgodnie z przepisami art. 720-724

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz.93 z p62n'

zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo Bankowe
( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z p62n. zm.),



5.

4.

)_

1.

8.

6.

7.

l2) przedsigbiorca - mikro, maly lub Sredni przedsigbiorca posiadaj4cy siedzibg
na ter).torium Rzec4pospolitej Polskiej w rozumieniu przepis6w zal4cznka I do
ro4torz4dzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznaj4cego
niekt6re rodzaje pomocy za zgodne ze wsp6lnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88
Traktatu (og6lne rozporz4dzenie w sprawie wyl4czeri blokowych) (Dz. Urz. UE L 214
z 09.08.2008 r.), przy czym za przedsigbiorc6w uznaje sig takze wsp6lnik6w sp6lki
cyv/ilnej w zakesie wykonyrvanej przez nich dzialalnodci gospodarczej w rozumieniu
przepis6w ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnoici gospodarczej
(Dz.U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 z p62n. zm.), spelniaj4cych kryteria okreSlone w
cytowanym rczporz4dzeniu nr 800/2008, kt6ry wnioskuje lub otrzymal porgczenie
Funduszu,

13) umowa o udzielenie porgczenia - umowa zawierana przez Fundusz z przedsigbiorc4
okredlaj4ca warunki udzielania porgczenia oraz zobowiqzartia przedsigbiorcy, po
spelnieniu kt6rych Fundusz udzieli porgczenia,

14) umowa o wsp6lpracy - unowa zawarta miEdzy Funduszem, a Instytucj4 finansuj4cq
w zakresie wsp6ldzialania przy udzielaniu porgczef,

15) uruchomienie kredytu/po2yczki - wyplata kredytu/po2yczki lub pierwszej transzy
kredyu/pozyczki,

16) wniosek - wniosek o udzielenie porgczenia splaty kedltr-r/po2yczki,
17) zdolnoSd kredytowa - zdolno36 do splaty kredytu/po2yczki wraz z odsetkami

w terminach wskazanych w umowie kredytu/pozyczki, okeSlana zgodnie z
odrgbnymi przepisami Instytucji finansuj4cej dokonuj4cej oceny zdolno6ci kredytowej.

Rozdzial2
Warunki udzielania porgczef

s2
O porgczenie mo2e ubiegai sig przedsigbiorca, kt6rego zdolnosc kredltowa zostala
pozy'tlwnie zweryfikowana przez Inst)'tucjg finansuj4c4.
Porgczenie nie moze byi udzielone przedsigbiorcy znajdujqcemu sig w trudnej s1'tuacji
ekonomicznej w rozumieniu zapis6w Wytycznych wsp6lnotowych dotycz4cych pomocy
pafstwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagro2onych przedsigbiorstw (Dz.IJrz.IJE C
244 z 01.10.2004r.\.
Porgczeniem mo2e byi objgty wyl4cznie ktedyt/pozyczka przeznaczony/a na
fi nansowanie dzialalnoSci gospodarczej lub inwestycyjnej przedsigbiorcy.
Porgczeniem mogq byi objgte kedlty/poZyczki oprocentowane nie ni2ej niZ wedlug
wlaSciwej stopy referencyjnej ustalanej na podstawie aktualnej stopy bazowej okredlonej
przez Komisjg Europejsk4 i opublikowan4 w Dzienniku Urzgdowym Unii Europej skiej, z
zastrzezeniem ust. 9.
Porgczeniem mog4 by6 objgte kredltyipozyczki udzielone przez Instytucje finansuj4ce, z
kt6rymi Fundusz podpisal umowg o wsp6lpracy.
Warunkiem udzielenia. porgczenia jest ustanowienie przez przedsigbiorc7 zabezpieczenia
na rzecz Funduszu, na wypadek powstania roszczefi wynikaj4cych z [tulu wykonania
przez Fundusz obowi4zk6w por gczycrela,
O porgczenie kredytur/pozyczki Funduszu moze ubiegad sig przedsigbiorca prowadz4cy
dzialalnoSi gospodarcz4, maj4cy siedzibg lub realizuj4cy inwestycje na terenie
Woj ew6dawa Warmirisko-Mazurskiego.
Warunkiem wejScia porgczenia w zycie jest wniesienie przez przedsigbiorcg oplaty
prowizyjnej za udzielenie porgczenia na rachunek Funduszu wskazany w umowie
poreczenia.
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Postanowienia ust. 4 maj4 zastosowanie wyl4cznie do porgczeri udzielanych ze Srodk6w
Funduszu pozyskanych w ramach progamu Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost
KonkurencyjnoSci Przedsigbiorstw 1.2.2.

s3
Porgczenia udzielane s4 w zlotych, do kwoty z g6ry oznaczonej.
Porgczenie jest terminowe i jest udzielane na okres udzielenia kedytu/pozyczki,
wydluzony o 6 miesigcy, jednak nie dlu2szy ni2 66 miesigcy, z zastrzezeniem ust. 3 i 4.

Zuz4d Fwduszu moZe wyrazi| zgodg na udzielenie porgczenia kredl'tu./poZyczki na

okres dfuZszy ni2 okreSlony w ust. 3, jednak nie dlu2szy niz 126 miesigcy.
W przypadku porgczeri pomostowych mo2liwe jest udzielenie porgczenia na okres
kr6tszy ni2 okres kredytowania.
Porgczenia splaty kredl'tu/p o2yczki zaciqgutegoij w walucie obcej udziela sig w zlotych
jako r6wnowartoS6 kwoty kredytu./poZyczki objEtej porgczeniem, przeliczonej wedlug
Sredniego kursu walut NBP obowi4zuj4cego w dniu zawarcia umowy kredlttr/pozyczki.
Porgczenia splaty kredytr:/p ozyczk\ o kt6rych mowa w ust. 5, dotycz4 jedynie walut dla
kt6rych Komisja Europej ska oglasza wielko66 stopy referencyjnej.
Porgczenie wygasa w przypadku, gdy:
1) kred]'t zostanie wykorzystany niezgodnie z celem okre6lonym w umowie kredltu.
2) fuedltlpozyczka zostanie splacony/a przed terminem oke5lonym w umowie

kredl.tu/poZyczki .

s4
Warto5d porgczenia nie mo2e przektoczyt, 80 % kwoty udzielonego kredl'tu/pozyczki bez

odsetek, prowizji i innych koszt6w udzielenia, zabezpieczenia lub windykacjr
kredytu/pozyczki .

Maksymalna wartoSi jednostkowego porgczenia jest ustalana przez Zarz4d Funduszu i nie
mole przekaczai 5 % kapiulu porqczeniowego.
N,4czna wartoS( zobowi4zah Funduszu z [4utu porgczen udzielonych jednemu

przedsigbiorcy lub jednostkom powi4zanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 wrzeSnia

1994 r. o rachunkowodci @2. lI. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z poin. zm.) nie moZe

przelcoczy t, 5% kapitalu porgczeniowego Funduszu.
W przypadku porgczenia udzielanego przedsigbiorcy wraz z innym funduszem jego

l4czna warto6i nie moZe przektoczyt 80% kvvoty udzielonego kredytulpoiryczkt bez
odsetek, prowizji i innych koszt6w udzielenia, zabezpieczeria lub windykacj i
kredy.tVpo2yczki.

Rozdzial 3
Zab ezpie czenia udzielanych p o rgczeri

ss
Prawne zabezpieczenie \a rzecz Funduszu roszczei mog4cych powstai z t)'tulu
wykonania przez Fundusz obowipk6w porgczyciela stanowi weksel wlasny in blanco
przedsigbiorcy wr az z deklaracj4 wekslow4. Wz6r weksla i deklaracji wekslowej stanowi4

odpowiednio zal4cznik nr I i zalqczntk nr 2 do Regulaminu.
Podpisy na wekslu oraz na deklaracji wekslowej, skladane s4 w obecnodci pracownika

Instytucji finansuj4cej lub pracownika Funduszu, kt6ry potwierdza na deklaracji
wekslowej wlasnorgcznoS6 tych podpis6w oraz wydaje kopig deklaracji wekslowel
osobom j4 podpisuj4cym.
Na wekslu wystawionym przez osobg frzyczn1 b9dqc4 w zwi4zku malZenskim, w kt6rym
obowi4zuje malZenski ustr6j wsp6lno5ci maj4&owej ustawowej lub umownej, wymagane
jest porgczenie wekslowe wsp6imalZonka i jego oSwiadczenie na deklaracji wekslowej.
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4. Od osoby, o kt6rej mowa w ust. 3, Instytucja finansuj4ca zobowi4zana jest przyj4i
r6wnie2 odwiadczenie o ochronie danych osobowych wedlug wzoru stanowi4cego
zal4cznlk nr 3 do Regulaminu.

5. Od porgczyciela innego, niz wymieniony w ust. 3 lub od osoby ustanawiaj4cej inne
zabezpieczenie udzielanego porgczenia, oiwiadczenie o ochronie danych osobowych
wymagane jest w6wczas, gdy osoba ta udziela zabezpieczenia porgczenia dzialajqc jako
osoba fizycma dokonuj4ca czymoSci prawnej niezwi4zanej bezpodrednio z jej
dzialalnodciq gospodarcz4 lub zawodowq.

6. W przypadku gdy porgczyciel wekslowy (inny niZ malzonek wystawcy) pozostaje w
zwi4zku malZeriskim, w kt6rym obowiqzuje malZeriski ustroj wsp6lnodci maj4tkowej
ustawowej lub umownej, to w6wczas od jego wsp6lmalzonka wymagane jest albo
udzielenie porgczenia wekslowego, albo zlo2enie odwiadczenia na deklaracji wekslowej o
wyraZeniu zgody na udzielenie porgczenia wekslowego przez jego wsp6lmalZonka, a
ponadto zloZenie o3wiadczenia o ochronie danych osobowych.

s6
1. Fundusz moie uzale/ri(, decyzjg o udzieleniu porgczenia od ustanowienia dodatkowego

zabezpieczenia, poza okeSlonym w g 5 ust. 1, jedli przedsigwzigcie bgd4ce przedmiotem
kredytn/poZyczki obarczone jest szczeg6lnie wysokim ryzykiem.

2. Fundusz w uzgodnieniu z przedsigbiorc4, dokonuje wyboru dodatkowego zabezpieczenia
spoSr6d akceptowanych przez Fundusz rodzaj6w zabezpieczeh rzeczowych i osobistych
oraz sprawdza prawidlowoSi wystawienia dokument6w potwierdzaj4cych ustanowienie
tego zabezpieczenia. Informacja o wyborze dodatkowego zabezpieczeniajest niezwlocznie
ptzekazywana do Instytucj i finansuj 4cej .

3. CzynnoSci zwiqzane z ustanowieniem przez przedsigbiorcg dodatkowe go zabezpieczenia,
o kt6rym mowa w ust. 2, dokonywane sA w Funduszu lub w odpowiedniej instytucj i -
przed podpisaniem przez Fundusz umowy porgczenia z Instl.tucj4 finansuj4c4.

$7
Koszty ustanowienia, utrzymania i zwolnienia zabezpieczenia ponosi przedsigbiorca.

s8
l. Dokumenty, o kt6rych mowa w $ 5 przechowl.wane s4 przez Instytucjg finansujqc4, kt6ra

przekazuje je do Funduszu w przypadku wystawienia wezwania do zaplaty z tytulu
udzielonego porgczenia.

2. W przypadku nie wyst4pienia do Funduszu z wezwaniem do zaplaty z tltulu porgczenia,
Instytucja finansuj4ca zwraca przedsigbiorcy weksel po uplywie terminu wa2no6ci
porgczenia.

3. Dokumenty dotycz4ce zabezpieczeh, o kt6rych mowa w $ 6 przechowyw ane s4 przez
Fundusz.

Rozdzial 4
Wsp6lpraca z Instytucj4 finansuj4c4

se
1. Fundusz wsp6ldziala z Instytucj4 frnansuj4c4 przy udzielaniu porgczeri na podstawie

umowy o wsp6lpracy.
Instytucja finansujqca udostgpnia podmiotom ubiegajqcym sig o porgczenia ,,Warunki
uzyskania porgczenia splaty kredytu/po2ryczkj", stanowi4ce Zalqcznik Nr 4 do
Resulaminu.

4
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Od momentu podpisania umowy o wsp6lpracy Instytucja finansuj4ca moZe przyjmowa6
wnioski o udzielenie porgczenia splaty kredfitlpozyczki,.
Po zawarciu umowy kredytu/po2yczki lub po wydaniu decyzli o udzieleniu
kedytu/pozyczki, warunkuj4cej uruchomienie kredltr:ipozyczki od uzyskania porgczeni4
Instytucja finansuj4ca przekazile do Funduszu wniosek o udzielenie porgczenia splaty
kedyhr/pozyczki wraz z kompletem zal4cznik6w. Wz6r wniosku stanowi zal4cznik nr 5
do Reeulaminu.

3. Instl.tucja finansuj4ca po otrzymaniu z Funduszu informacji o podjgtej decyzji o
udzieleniu porgczenia, zobowiqzuta jest przyj4c od przedsigbiorcy zabezpieczenie ta
rzecz Funduszu, o kt6rym mowa w $ 5.

1.

2.

Rozdzial 5
Procedura udzielenia porgczenia

$11
Wniosek, o kt6rym mowa w $ 10 przedsigbiorca sklada w Instltucji finansuj 4cej.
Instytucja finansuj4ca przekazr\e do Funduszu wniosek o udzielenie porgczenia, kt6ry w
czg6ci wypelnianej przez Instytucjg finansuj4c4 zawiera:
1) oSwiadczenie, 2e przedsigbiorca wedlug stanu na dziefl skladania wniosku posiada

zdolnoSd kedy.tow4,
2) oSwiadczenie, 2e przedsigbiorca klasyfikowany jest jako mikro, maly lub Sredni

przedsigbiorca.
Instytucja finansuj4ca dol4cza do wniosku:
1) wyniki analizy wniosku przedsigbiorcy o kredyt/poiryczkg, dokonanej zgodnie z

obowiqzuj4cymi w Instytucji finansowej procedurami oraz dokumenty finansowe, na

podstawie kt6rych dokonano tej analizy,
2) aktualne na dzien zlo2enia w Insq'tucj i finansuj 4cej, nie starsze ni2 3 miesi4ce,

dokumenty rejestrowe i statutowe, w tym dokumenty potvierdza;4ce, ze

przedsigbiorca nie zalega z platnodciami wobec Skarbu Palistwa (Urzgdu Skarbowego
i ZUS), z zastzezeniem ust. 5,

3) wyniki oceny przedsigwzigcia inwestycyjnego, kt6ra to ocena zostala przeprowadzona

zgodnie z obowi4zuj4cymi w Instytucji finansuj4cej procedurami, wraz z

dokumentami na podstawie, kt6rych dokonano oceny,
4) kopig umowy kedytu/pozycfi lub decyzjg o udzieleniu kedynr/pozyczki

warunkuj4c4 uruchomienie kredytu/pozyczki od uzyskania porgczenia.

W uzasadnionych przypadkach Fundusz mo2e zu24dac zNo2etia przez lnstytucjg
finansujqc4 dodatkowych dokument6w, bqd2 informacji pozyskanych od przedsigbiorcy -
- celem przeprowadzenia pelnej analizy ryzyka.
W przlpadku, gdy Instl'tucja finansuj4ca nie wymaga dokument6w, o kt6rych mowa w
ust. 3 pkt 2), Fnndusz mo2e wyrazil zgodg, aby przedsigbiorca zloZyl w Ftnduszu jedynie

pisemne odwiadczenie o niezaleganiu z fatnodciami wobec Skarbu Paristwa.

W przypadku skladania kopii dokument6w, o kt6rych mowa w ust. 2 - 4 wlmagane jest

potwierdzenie ich zgodnoSci z oryginalem przez pracownika Instytucji finansujqcej lub
pracownika Funduszu.
W przlpadku, gdy porgczenie udzielane jest na podstawie decyzji o udzieleniu
kedl.tr:/pozyczki, lnstytucja finansujqca zobowiqzana jest do przeslania Funduszowi

kopii umowy ked;tu/po2yczki w terminie 14 dni roboczych od daty jej zawatcia.
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Fundusz przeprowadza analizg formalno-prawn4 wniosku oraz dokument6w zloZonych
przez Instyhrcjg finansuj4c4 w terminie nie dlu2szym ni2 4 dni robocze od daty otrzymania
dokument6w.
W przypadku stwierdzenia braku koniecznych informacji lub dokument6w, Fundusz
wzywa Instytucjg finansuj4c4 do ich uzupelnienia w formie pisemnej lub elektronicznej,
w terminie 2 dni roboczych od daty stwierdzenia brak6w.
Instltucja finansuj4ca zobowiqzana jest do uzupelnienia lub przekazania dodatkowych
dokument6w do Funduszu w terminie nie dluZszym niz 7 dni roboczych od daly
otrzymania wezwania, o kt6rym mowa w ust. 2.
Niedotrzymanie prze2 Instl.tucjg finansuj4c4 terminu uzupelnienia lub dostarczenia
dodatkowych dokument6w mo2e skutkowad zwr6ceniem wniosku przez Furdusz bezjego
rozpafizenia.
W terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania kompletu wymaganych dokument6w,
Fundusz dokonuje analizy ryzyka oraz podejmuje decyzjg w sprawie udzielenia
porgczenia.
Warunkiem udzielenia porgczenia przez Fundusz jest przeprowadzenie analizy ryzyka
niesplacenia zaci4gnigtego przez przedsiqbiorcg zobowi4zania zgodnie z metodologi4
obowiqzuj 4c4 w Funduszu.

$13
W przlpadku pozytywnej decyzji w sprawie udzielenia porgczenia, Fundusz zawiera z
przedsigbiorc4 umowg o udzielenie porgczenia. Umowa ta okre5la warunki, na kt6rych
udzielone zostanie porgczenie oraz obowiqzki przedsigbiorcy, po spetnieniu kt6rych
Fundusz udzieli porgczenia splaty kredytu/po|yczki.
Po spelnieniu przez przedsigbiorcg wymog6w okreSlonych w umowie o udzielenie
porgczenia, Fundusz zawiera z Instytucj4 finansuj4cq umowg porgczenia.

1.

$14l. Fundusz informuje telefonicznie lub pocaq elektroniczn4 Instytucjg finansuj4c4 o
pozytywnej decyzji w sprawie udzielenia porgczenia i niezr,vlocznie przesyla do Instl'tucji
finansuj4cej dwa egzemplarze jednostronnie podpisanej umowy porgczenia, kt6rej wz6r
ramowy stanowi zal4cznik nr 6 do Regulaminu.

2. Niezwlocznie po otrzymaniu, Instytucja finansuj4ca podpisuje drugostronnie umowg
porgczenia, wpisujqc datg jej zawarcia, i odsyla do Funduszu jeden egzemplarz umowy.

3. Po podpisaniu umowy porgczenia przedsigbiorca zobligowany jest do uiszczenia oplaty
prowizyjnej za udzielenie porgczenia zgodnie z zapisami $ 18, z zastrze2eniem $ 2 ust.8.

sls
Fundusz ma prawo odm6wii udzielenia porgczenia i o decyzji tej informuje Instytucjg
finansuj4c4 w formie pisemnej lub elektronicznej, w spos6b zapewniaj4cy bezpieczeristwo
przesylanych danych, w terminie 3 dni roboczych od daty podjgcia negatywnej decyzji w
sprawie udzielenia porgczenia.

z.

a



2.

s16
Fundusz nie udziela porgczenia, jeleli z analizy ryzyka dokonanq przez Fundusz zgodme ze

stosowan4 metodologi4, wynika brak mo2liwoSci wykonania przez przedsigbiorcg zobowiqzari
wynikaj 4cych z umowy kredltu./p oZyczki.

$17
W przypadku rezygnaili przedsigbiorcy z ubiegania sig o kredlt/po2yczkg, Instytucja
finansuj4ca zobowipana jest do poinformowania o tym fakcie drog4 elekhoniczn4 Fundusz w
spos6b zapewni aj4cy bezpieczeristwo przesylanych danych w terminie 3 dni roboczych od
momentu rezygnacji.

3.

I.

Rozdzial 6
Oplaty prowiryjne

s18
Z ttt'in udzielonego porgczenia Fundusz pobiera oplaty i prowizje uwzglgdniaj4ce

ryzyko wynikajqce z analizy, o kt6rej mowaw$ 12 ust.6.
Prowizje i oplaty za udzielanie porgczef pobierane s4 zgodnie z Tabel4 oplat i prowizji
obowiqzuj 4c4 w Funduszu.
Prowizja od udzielonych porgczeri, z zastrzeleniem ust. 5, pobierana jest przez Instl'tucjE

finansuj4cq od przedsigbiorcy lub potr4cana jest z pierwszej transzy kredl'tu/poLyczki i
przekazywana w terminie 3 dni roboczych na rachunek Funduszu wskazany w umowie
porgczenia.
Dopuszcza sig mo2liwodi przekazania prowizji przez przedsigbiorca bezpoSrednio na

rachunek Funduszu. Kserokopie dowodu wplaty przedsigbiorca przekazuje Instytucji
Finansuj 4cej .

W przypadku zmiany warunk6w porgczenia na skutek zwigkszenia kwoty
kedl.tu/pozyczki i/lub wydtuzenia okresu j ego/jej waznoSci pobierana jest od
przedsigbiorcy prowizja zgodnie z Tabel4 oplat i prowizji, o kt6rej mowa w ust. 2 - z

uwzglgdnieniem oplaty prowizyjnej juz pobranej.
Prowizja, o kt6rej mowa w ust. 5 powinna byi uiszczona na rachunek Funduszu

wskazany w aneksie do umowy porgczenia, w terminie do 3 dni roboczych od daty jego

podpisania.
Pobrane oplaty prowizyjne nie podlegaj4 zurotowi.7.

z.

l.

Rozdzial 7
Monitorowanie zobowiqzafi z tytulu udzielonych porgczef

$le
Fundusz wsp6lpracuje z Instytucj4 finansuj4c4 w okresie obowi4zywania porgczenia,

kt6ra zgodnie z przepisami wewngtrmymi obowi4zuj4cymi w Instltucji finansuj4cej

monitoruje zdolnoS6 kredytow4 przedsigbiorcy oraz prawidlowo3i wykorzystania i splaty

kedy'tu/poZyczki objgtego/j porgczeniem.

Instltucja finansuj 4ca sporz4dza dla Funduszu kwartalne informacje o stanie rcalizacji
um6w kredlt6w/p o2yczek objgtych porgczeniem i przekazuje je w terminie do 20 dnia
pierwszego miesi4ca po kwartale kalendarzowym, wz6r informacji stanowi Zal4cznik Nr
7 do Regulaminu. Dane dotycz4ce kredyt6w/pozyczek walutowych naleZy wykazywa6
jako r6wnowarto3i w zlotych, po przeliczeniu wedlug kursu Sredniego NBP z ostatniego

dnia roboczego okesu objgtego sprawozdaniem.

4.

5.

6.

.'4'



3.

A

5.

7.

Instl'tucja finansuj 4ca informuje Fundusz o wcze6niejszej splacie kredytr:/poZyczki
obj gtego/j porgczeniem.
JeZeli przedsigbiorca op6Znia sig ze splat4 kredyu./po2yczki, Instytucja finansuj4ca
zawiadamra o powy2szym Fundusz w terminie obowi4zuj4cym w Insty.tucji finansuj4cej
dla takich wydarzeri.
Instltucja finansuj4ca informuje Fundusz o zmianie umowy kredyu/pozyczki objgtego/j
porgczeniem, przy czym zmiana umowy kredyu/po2yczki wply'waj4ca na zwigkszenie
kwoty zobowiqzania Funduszu z tytulu porgczenia lub na wydluzenie okresu waznoici
porgczenia, albo teL na brak moZliwoSci wywiqzania sig przedsigbiorcy z umowy
kredytn/pozyczki zabezpieczonego/j porgczeniem, moZe by6 objgta porgczeniem na
podstawie aneksu do umowy porgczenia po uprzednim uzyskaniu zgody Funduszu.
Aneks do umowy porgczenia Fundusz sporz4dza na podstawie udokumentowanej
informacji zgodnie z procedur4 rozpatrywania wniosku o udzielenie porgczenia splaty
kredytu/pozyczki i przekazuje w takim samym trybie jak umowg porgczenia, a w
przypadku nie zaakceptowania przez Fundusz zmian, Fundusz przesyla do Instltucji
frnansuj4cej o6wiadczenie w tej sprawie. Odmowa zaakceptowania przez Fundusz
powyzszych zmian nie wplywa na skuteczno56 dotychczas udzielonego porgczenia.
W przlpadku sporz4dzenia aneksu do umowy porgczenia zwigkszaj4cego kwotg
zobowi4zania Funduszu, Instytucja finansuj4ca zobowiqzana jest przyj46 uaktualnion4
deklaracjg wekslow4 uwzglgdniaj4c4 zmiany wprowadzane aneksem do umowy
porgczenia.
Instltucja finansuj4ca zobowi4zana jest przekazat, do Funduszu na jego z4danie
informacje i dokumenty dotycz4ce wykorzystania kedytu/pozyczki objgtego/j
porgczeniem, z uwzglgdnieniem ust. 9.
Wykorzystanie kredytu zgodnie z celem w przypadku finansowania dziaialno6ci bie24cej
jest ustalane na podstawie oSwiadczenia Instytucj i finansuj4cej, natomiast w przlpadku
finansowania inwestycji jest ustalane na podstawie dokument6w mvi4zanych z realizacl4
okreSlonego przedsigwzigcia inwestycyj nego.

Rozdzial 8
Realizacja zobowiqzari wynikaj4cych z porgczenia

s20
Fnndusz wykona zobowiqzanie wynikaj4ce z udzielonego porgczenia, z zastrzeleniem
postanowieri $ 22, jezeli Insq'tucja finansuj4ca spelni l4cznie nastgpuj4ce warunki:
1) wypowie umow? kredytu/p oZyczki i wezwie przedsigbiorcg do jego splaty po stwierdzeniu

utraty zdolnoSci kedl'towej przez przedsiqbiorcg lub na skutek niedotrzymania przez
przedsigbiorcg innych warunk6w kedfu./pozyczki wykorzystanego/j zgodnie z celem
okreSlonym w umowie kredytu/pozyczki, przy czym warunek wlpowiedzenia umowy nie
dotyczy zobowiryania wymagalnego w ostatnim dniu umowy kredytttlpoiryczki,,

2) skieruje do Funduszu wezwanie do zaplaty z tltulu polgczenia splaty kredytu/pozyczki
wraz z kompletem wymaganych dokument6w wskazanych w treSci wezwania,
okreSlaj4ce niesplacon4 kwotg wykorzystanego kredytr.r/pozyczki, po tym jak
przedsigbiorca nie wywi4Ze si9 z obowi4zku splaty kedynr/p oLyczki.

$21
1. Wezwanie do zaplaty z tltulu udzielonego porgczenia splaty kredytr:/po2yczki musi by6

wyslane do Funduszu najp6Zniej w ostatnim dniu okresu wa2no5ci porgczenia (decyduje

6.

8.
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data stempla plac6wki Poczty Polskiej lub data zlo2enia wezwania w siedzibie Funduszu)
oraz prawidlowo okedla6 wysoko56 zadtuZenia Funduszu.

2. Do wezwani a do zaplaty, o kt6rym mowa w ust. 1 , Instltucja finansuj4ca zal4cza:
1) kopig wypowiedzenia umowy kredltu/po2yczki (nie dotyczy zobowipania

wymagalnego w ostatnim dniu umowy kredytu/pozyczki),
2) kopig wezwania przedsigbiorcy do splaty kredltu/pozyczki,
3) wyciqg z ksi4g Instltucji finansuj 4cej, stwierdzaj4cy calkowity stan zadlu2enta

przedsigbiorcy, wraz z podaniem daty uruchomienia kredy'tr:/po2yczki,
4) kopig umowy kredytu/p o2yczki z zawrtymi do niej aneksami,

5) oSwiadczenie o ochronie danych osobowych,
6) weksel wlasny in blanco przedsigbiorcy wraz z deklaracjq wekslow4,
7) dokumenty, o kt6rych mowa w $ 24 ust. 3 konieczne do realizacji praw Funduszu,

wynikaj 4cych z wykonania zobowiqzania z tltulu udzielonego porgczenia.

3. W przypadku stwierdzenia, i2 wezwanie do zaplaty jest niekompletne, Fundusz zwraca

sig do Instytucj i finansuj4cej o jego uzupelnienie. Po usunigciu uchybief nastgpuje

wznowienie terminu do *ykonania zobowiqzania. Jedli uchybienia nie zostan4 usunigte

w okresie 30 dni roboczych od daty wystqpienia Funduszu, wezwanie do zaplaty moZe

zostai zwr6cone bez rozpatzenia i w przypadku jego zwrotu jest traktowane jako nie

rodz4ce skutk6w prawnych przewidzianych w umowie.
4. Wz6r wezwania do zaplaty z tyhrtu udzielonego porgczenia splaty kredytr.r/po2yczki

stanowi zal4cznik nr 8 do Regulaminu.

s22
1. Fundusz wyplaca kwotg ciqZ4cego na nim zadlu2enia w proporcjach i na warunkach

okre(lonych w umowie porgczenia.

2. Wyplata przez Fundusz zobowi4zania z t1'tulu porgczenia splaty kredyr.r./po2yczki

udzielonego/j w walucie obcej ustalana jest jako r6wnowartoSi w zlotych niesplaconej

kwoty kedytu/p oiryczki przeliczonej wedlug kursu Sredniego, oglaszNrcgo ptzez

Narodowy Bank Polski na dzieri wymagalnoSci zobowiqzania, lecz nie wyZsza ni2 kwota

udzielonego porgczenia.

s23
Fundusz wykona zobowi4zanie wynikaj4ce z porgczenia w terminie 30 dni roboczych od daty

otrzymania wezwania do zaplaly z tytulu udzielonego porqczenia wraz z kompletn4
dokumentacj4, kt6ra powinna by€ zal4czona do tego wezwania o kt6rej mowa w $ 21 ust. 2-

s24
1. W przlpadku realizacji zobowi4zania wynikaj4cego z udzielonego porgczenia, Fundusz

wstgpuje z mocy ustawy w prawa zaspokojonej Instltucji finansuj4cej do wysokoSci

dokonanej splaty.
2. Z chwil4 dokonania splaty, o kt6rej mowa w ust. 1, Fundusz nabl'wa splaconq

wierzlelno6i Insty'tucji finansuj4cej w kwocie dokonanej splaly, z zastrze2eniem art. 518

$ 3 Kodeksu cy'wilnego.
3. Inst).tucja Finansuj4ca wydaje Funduszowi :

1) w oryginale zaSwiadczenie o dokonanej zaplacie z t)'tulu udzielonego porgczenia,

kt6re zawiera informacje, 2e Fundusz nabyl roszczenie zwrotne wzglgdem

przedsigbiorcy
2) inne dokumenty konieczne do realizacji praw, w jakie wst4pil Fundusz, za wyj4tkiem

dokument6w niezbgdnych Instpucji Finansuj4cej do kontynuacji windykacji z

pozostalej kwoty zadluZenia.

ll
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W przypadku wykonania zobowi4zania wynikaj4cego z umowy porgczenia, Fundusz
bg&ie dochodzil swojej wierzytelnoSci bezpo6rednio od przedsigbiorcy.
Po zakoficzeniu postgpowania windykacyjnego prowadzonego przez InstltucjQ
Finansuj4cq l,tb ptzez Fundusz potwierdzonego pisemnym protokolem, odzyskane przez
Insgrtucje finansuj4c4 lub Fundusz kwoty z tytulu dochodzonych roszczeri, w
szczeg6lno6ci pochodz4ce z realizacji prawnych zabezpieczeh, podlegaj4 podzialowi
pomiQdzy Fundusz i Instytucjg finansuj4c4 proporcjonalnie do udzialu porgczenia
Funduszu w kredycie/pozyczce objgtym/objgt4 porgczeniem, obnzaj4c w ten spos6b
proporcjonalnie straty ponoszone przez Fundusz i Instytucjg finansuj4c4. Rozliczenie
odzyskanych kwot nast4pi w terminie l0 dni roboczych od dnia sporz4dzenia protokolu, o
kl6rym mowa powyZej.

$2s
W przypadku odmowy zaplaty lub zwrotu wezwania do zaplaty Fundusz lrzekai.e Instytucji
finansuj4cej pisemne uzasadnienie tej decyzji w terminie 30 dni roboczych od daty jego
otrzymania.

L

Rozdzial 9
Postanowienia koricowe

$26
W uzgodnieniu z Instytucj4 finansuj4c4 Fundusz moZe dokona6 zmian w treSci lub formie
zal4cznik6w do Regulaminu, o ile zmiany te nie stoj4 w sprzeczno6ci z postanowieniami
Regulaminu, z zxtrze2eriem postanowierl ust. 2.
Zmiana zal4czntk6w, dokonana zgorlnie z ust. 1, nie stanowi zrniany treSci Regulaminu.
/ Skredlony /

$27
W zakresie nie uregulowanym w Regulaminie stosuje sig przepisy Kodeksu cywilnego oraz
inne powszechnie obowi4zuj4ce przepisy prawa.

2.
J.
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Zrl4caik Iltulza[cmika

I Weksel

2 Deklaracja wekslowa

3 OSwiadczenie o ochronie danych osobowych

4 Warunki uzyskania porgczenia splaty hedyht/porycdd

3 Wniosek o udzielenie porgczenia splaty hedyty/pozyczki

6 Umowa porgczenia

7 lnfonnacja o stanie realizacji um6w kredyt6dpozyczek objgtych porgczeniem

8 Wezwanie do zaplaty z tyhrlu porgczenia splaty kredyht/po2rycz*i
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. Zd4cznlk nr I
Do REGTJL{MINU TJDZIEI-ANIA PORECZEN INDYWIDUALNYCH

W WARr\T TSKGMAZURSKN F1JNDUSZU -PORECZH.{IA KREDYTOWE-
sP.zo.o.wDztAltowtE

rijt . i dd !'rnf,ndr (Ei.|ir {ri!i.)

Dnia

hwr/a Fr/'ndlJ'a)

P'ORECZDNIE

WEKSEL

rd. wddor. (cyton , rynhoL0 r|hy)

zaplacdiny) za ten weksel wlasny na zlecenie

Na

'ado 
v.btova (davnte ,u'/,q vdrry)

bez protestu.

Plafny w

&bA, ryue., or@ pbeatlrry

WtO Pot|qr4rb }!bb, Aqtrrr,.),

t/ kddy z porgeycieli o&ganie wplsuje slawo "por?eon" Iub irure ftvnoznoanc np. ,,rgag', ora sl:hda
po&lt.
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Z^lacznik nr 2
Do RbcuLAMINU uDZTELANIA poR4czEu rxovwinua.r-Nvcg

W WARMINSKO-MAZURSKIM FUNDUSZU..PORECZENIA KREDYTOWE"
SP. ZO.O. W DZIALDOWIE

, dnia......
(miejscowolC)

n'ru, i a&.s !u&sa

DEKLARACJA WEKSLOWA

do weksla wlasnego in blanco wystawionego przez ...............*..;;",.;*"y . . . .

z siedzibq/miejscem zamieszkania w
a.lres Wystawcy

na zzbezpieczenie prawne porgczenia w wysokoici .........21 (slownre:

zlotych) udzielonego pne2.......... zwany dalej ,,Funduszem", kt6re to
porgczenie stanowi zabezpieczenie splaty kredyu/po2yczki+ udzielonego/j*

zwanego dalej ,,Inst1'tucj4 finansuj4c4", w
(slownie............ . ..;;;i:;;;;;.;;;6;;1;;........... ...)

na podstawie umowy kredytu./poiryczki+ nr .......... z dnia ...................... .

JalMy nizej podpisany/ni w zal4czenit skladam/my do dyspozycji Funduszu weksel wlasny in blanco

z klauzul4 ,,bez protestu" z mojego/naszego wystawienia, kt6ry Fundusz ma prawo wypelni6 w
kar:Zdym czasie na sumg odpowiadajqc4 mojemu/naszemu zobowiTaniu wobec Funduszu z tytufu
porgczenia wy2ej wymienionego krcd)'tulpozyczki* udzielonego przez Instytucjg finansuj4c4 oraz

weksel ten opalrzy' dat4 platnoSci wedlug wlasnego uzxlania przy jednoczesnym zawiadomientu
mnie/nas listem poleconym, kt6ry powinien by6 *yslany przynajmniej na 7 dni przed terminem
platno6ci weksla na adres.............

JakomiejsceplatnoSciwekslawskazuj9/jemy...............w

Weksel zostanie zwr6cony po splacie nale2noSci
(spos6b zwrotuweksla)

(czyte@ podpis/y Wystawcy otaz pieczgt frmy)

To2samo56 os6b upowainionych do zaci4gania zobowi4zan wekslowybh w imieniu Wystawcy weksla

zostala ustalona na podstawie:

(imig i nazwisko) ( naz,ra, seria i numer dokumentu lozsamoici)

(nazwa, seriq i numer dokumentu toisamo'ci)(imig i nazwisko)

l)



Potwierdzam wlasnorgcznoS6 do2onego/ych w mojej obecno6ci podpisu/6w Wystawcy
na deklaracji i wekslu:

(data. c1)telnc tnit i @Eko orc po.lpa p4owntko l6rrt.jtlhdBuJqcet

I.* O3wiadczam, 2e wyraiam zgodg na zaci4gnigcie powyZszego zobowi4zania oraz wystawienie
powy2szego weksla przez mojego mal2onka jako prawne
zzbezpieczsnie porgczenia udzielonego przez Fundusz.

(imig i nazwisko, nazws, seriq i numer dokumentu toisamoici)

II.* Niniejszym porgczam/y solidamie za wszystkie zobowiqzania

(p odp is m alz onka Wyst aw cy)

ftnry. narv*ko/naMa, adN! WyttNcy)

legitymujqcego sig dokumentem to2samoSci ..i;;;;;;;;;;;ti;i;;;;i;.,;;;;;;i;;;....*,

zarejestrowanego w ................................................... pod numerem ........................................*,

z tJitulu porgczenia udzielonego przez Fundusz jako zabezpieczenie kredytu/po2yczki*, udzielonego

;;;;;i;;;
w kwocie (slownie .................. ....................)

(kwota i walura fuedytu/pozyczli*)
na podstawie umowy kredytu/poiryczkr* nr ... ........ z dnia .................., na dow6d czego
zlozylernlli(;my na wekslu m6jlnasz podpis jako porgczyciel za wystawca. Jednocze6nie wyrazam/y
zgodg na tre{6 powyzszej deklaracji. W razie wypelnienia weksla przez Fundusz powinienem/ni$my
by6 na r6wni z Wystawc4 zawiadomiony/mieni o tlm listem poleconym, kt6ry powinien by6 wyslany
prrynajmniej na 7 dni przed terminem platnosci na adres:

adres kor€spondencyjny por*zyciela

" " " i,;i{; ;a;i;i;' ;;n;';a;;'t;i;ti;';,;i; i;i;t,; " " " " "'

III.
l.* O6wiadczam, 2e wyrainm zgodg na porgczenie powyzszego weksla przez mojego malZooka

..... jako prawne zabezpieczenie porgczenia udzielonego przez
Fundusz.

Potwierdzam wlasnorgcmo66 podpisu/6w mal2onka Wystawcy/Porgczyciela weksla,/mal2onka Porgcryciela
wekslat do2onego/ych w mojej obecno6ci.

To2samo56 os6b porpczajqcych weksel zostala ustalona na podstawie:

,t

(nazwa, seria i num", ao*r^"ntu iiioioliii
(nazwq, seria i numer dokumentu t(Esqmoici)

(data, czytelnie imig i nazwisko oraz podpis pracownika Instytucj i /inansuj qcej)
' nie Dotr:e b he skrei lit
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Zalacznik - Insnukcja wwelniania weksla rn b,laaco oraz deklaracji wekslowei

lnstrukcia wvpelniania w€ksla ,r ,ranc, oraz deklaracii wekslowei

I. Uwaei os6lne.

Ze wzglgdu na formg prawn4 porgczeniobiorc6w uryr6Znii naleiry v4 prqpadki: sp6tki wpisane do KRS, osoby
fiqcme i sp6lki qrvilne. Sp6lkami wpisany,rni do KRS s4: sp6lki z ograniczon4 odpowiedzialnoSci4, spolki
akcyjne, sp6tki jawne, sp6lki komandyowe, sp6lki partnerskie, sp6lki komandyowo-akcyjne. Niekiedy weksel

mog4 wystawiad spdlki *pisane nadal do rejestru handlowego. Wdwczas stosuje sig odpowiednio reguty
dotyczqce sp6lek wpisanych do KRS. Przedstawione reguty dotycz4ce sp6lek clTvilnych z*ladajq, ze ich
wsp6lnikami s4 wylqcznie osoby fizyczne.
Zasady podpisywania - polegaj4 na tym, 2e albo podpis pelnym imieniem i naTwiskiem bgdzie jednomacmie

czytelny, albo nieczytelny podpis naleZy ponizej w nawiasie opisad czytelnie pelnym imieniem i nazwiskiem,
najlepiej drukowanymi literami. Wszystkie podpisy na wekslu, Deklaracji powinny byi notariahie
poSwiadczone lub zlozone w obecnosci pracownika Insqtucj i finansuj4cej. Dane kazdej osoby, kt6re s4

umieszczane na wekslu, Deklaracji winny byd potwierdzone przez pracownika lnstytucji finansuj4cej

ll. Informacia nt. wvpelniania weksla i deklaracii wekslowei.

1. Insty4ucja finansuj4ca po otrzymaniu z Funduszu informacji o podjgtej decyzji o udzieleniu porgczenia,

zobowi4zany jest przyj4C od przedsiqbiorcy zabezpieczenie na rzecz Funduszu w formie weksla wlasnego

in blanco wraz z deklaracj4 wekslowq.
2. Na wekslu wystawionym przez osobg ft4czn4 bqdqc4 w zwi4zku mal2erlskim, w ktdrym obowiEzuje

ustawowa lub umowna wsp6lnoSC maj4tkowa, wymagane jest porqczenie wsp6lmalzonka
i jego oswiadczenie na deklaracji wekslowej (pkt t i I!, od ktdrego Insq4ucja finansuj4ca przyjmuje takze

oSwiadczenie o ochronie danych osobouych.
3. W prz)?adku porgczenia na wekslu przez innego porgczyciela niz wymieniony w pkt 2, wymagane Jest

jego oSwiadczenie na deklaracji wekslowej (pkt II), od kt6rego Inst,'tucja finansuj4ca prz|jmuje tzkze

oswiadczenie o ochronie danych osobowych, a jeSli jest w zwiqzku malzefskim, w kt6ryT n obowi4zuje

ustawowa lub umowna wsp6lnoSi maj4tkowa, to od j e go malaoll'ka rLalez! prq|4el
a) oSwiadczenie na deklaracji wekslowej (pkt lll),
b) o6wiadczenie o ochronie danych osobowych.

4. Podpisy na wekslu oraz na deklaracji wekslowej, skladane s4 w obecnosci pracownika Insqtucji

finansuj4cej, kt6ry potwierdza na deklaracji wekslowej wlasnorgcalosi tych podpis6w oraz wydaje kopie

deklaracji wekslowej osobom podpisujqcym tQ deklaracjQ.

5. Dokumenty, o kt6rych mowa w powyzej przechowywane s4 przez lnstytucj9 finansuj4cq, kt6ra przekazuje

je do Funduszu wraz z wezwariem do zaplaty z O4ulu por9czenia.

6. W pr4?adku nie wyst4pienia Insq,tucji finansuj4cej do Funduszu z wezwaniem do zaplaty, po uplywie
waZnosci porgczenia Instytucja finansuj4ca zwraca przedsigbiorcy weksel, w spos6b stosowany w Instyucji

finansuj4cej do zwrotu takiego dokumentu.

III. l. Spolki wpisan€ do KRS,

Podpisanie weksla
Wekiel powinien zostai podpisany na przedniej stronie przez osoby reprezentuj4ce przedsigbiorca, zgodnie z

dostarczonym odpisem z KRS. Przedsigbiorca powinien przystawii piecz4tkg firmowq. Ponizej piecz4tki osoby

reprezentuj4ce przedsigbiorc9 podpisuj4 sig wlasnorgcmie zgodnie z przedstawionymi w uwagach og6Lrych

zasadami podpisywania. Poni2ej podpisu danej osoby nal€zy podad jej numer PESEL, poprzedzaj4c go

wyrazem ,,PESEL".

Wypelnianie Deklaracji wekslowej
Dani przedsigbiorcy zawierajq: nazwg, adres siedziby i numer KRS przedsigbiorcy. Nr KRS powinien byi
zgodny z przedstawion)'rn wraz z wnioskiem odpisem z KRS, nie starszym niz 3 miesi4ce. W czeSci

,,tohamosd os6b upowa2nionych do zaci4gania zobowi4zafi..." podaje siQ dane osdb reprezentuj4cych

przedsigbiorc9, kt6re podpisaly weksel i kt6re s4 do tego upowaznione zgodnie z plzedstawionym wypisem z
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KRS. Dane te zawie:aj4i imiona i nazwiska, nr dowodu osobistego i numery PESEL tych os6b. Deklaracja
powinna zostaC podpisana przez te same osoby, kt6re podpisaly weksel, zgodnie z przedstawionymi w uwagach
og6lnych zasadami podpisywania. W przypadku, gdy osoby podpisujqce sig na wekslu znajdujq siQ w zwiqzku
malzeiskim postgpujemy zgodnie z zapisami pkt II.

Udzielanie portczef wekslowych
Od matZonk6w os6b, kt6re podpisaly weksel Fundusz wymaga udzielenia porgczenia wekslowego. W
odosobnionych przypadkach Fundusz mo2e z4dae porQczetia wekslowego od os6b trzecich, Kazda osoba
udzielaj4ca porgczenia wekslowego w dolnej czgSci weksla wlasnorgcmie wpisuje wyraz ,,Porgczam" i sklada
pod nim sw6j podpis zgodnie z przedstawionymi w uwagach og6lnych zasadami podpisywania. Poni2ej
podpisu danej osoby naleZy poda6 jej numer PESEL, poptzedzajqc go wyrazem ,,PESEL".

lll. 2. Osoby fizyczne.

Podpisanie weksla
Wekel powinien zostai podpisany na przedniej sfionie przez osobQ fizycznq prowadzqc4 dzialalnosC
gospodarczE zgodnie z przedstawionymi w uwagach og6lnych zasadami podpisywania. Ponizej podpisu naleZy
podai numer PESEL osoby frzycmej, poprzedzaj4c go wyrazem ,,PESEL", natomiast nie podaje si9 zadnych
nazw, pod kt6rymi osoba fizyczna prowadzi dzialalnoi( gospodarczq.

Wypelnianie Deklaracj i wekslowej
Dane zawierajq: imig i nazwisko, adres zamieszkania przedsigbiorcy. W pr4padku, gdy osoby wystawiaj4ce
weksel znajduj4 sig w zwilzkrl malzeiskim postgpujemy zgodnie z zapisami pkt Il. Deklaracja powinna zostad
podpisana przez przedsigbiorc9 zgodnie z przedstawionymi w uwagach og6lnych zasadami podpisywania.

Udzielanie porgczei wekslowych
Od malzonk6w os6b, kt6re podpisaly weksel Fundusz wymaga udzielenia porgczenia wekslowego. W
odosobnionych pzpadkach Fundusz moze 24da( porEczema wekslowego od os6b trzecich. Kazda osoba
udzielaj4ca porgczenia wekslowego w dolnej czE6ci weksla wlasnorgcznie wpisuje wyraz ,,Porgczam" i sklada
pod nim sw6j podpis zgodnie z przedstawionymi w uwagach og6lnych zasadami podpisywania. Ponizej
podpisu danej osoby nalezy podaijej numer PESEL, poprzedzaj4c go vr5razem ,,PESEL".

lII. 3. Sp6lki cywilne.

Podpisanie weksla
W pr4padku przedsigbiorcy bgd4cego sp6lkq cywilnq, czyli podmiotem, kt6ry nie ma zdolnoSci wekslowej,
weksel powinien zostai podpisany na przedniej stronie przez wszystkich wsp6lnik6w tej sp6lki zgodnie z
przedstawionymi w uwagach og6lnych zasadami podpisywania. Podpisanie przez wszystkich wsp6lnik6w jest
konieczne, a sklad osobowy sp6lki nalezy ustalii na podstawie dostarczonej umowy sp6lki cywilnej, ewentualnie
z aneksami zmieniaj4cymi jej sklad osobowy. Ponizej podpisu danego wspdlnika nale:{ podad jego numer
PESEL, poprzedzajqc go ryrazem ,,PESEL", natomiast nie podaje sig nazwy sp6lki cywilnej ani zadnego innego
odwolania do lqczqcego osoby podpisuj4ce weksel stosunku sp6lki.

Wypelnianie Deklaracji wekslowej
Dane wszystkich wspdlnik6w vpisywane s4 w czgdci pftez:aczonej na dane wystawcy. Dane kazdego
wsp6lnika trzeba poprzedzi| liczb4 porz4dkow4. W azQici przeznaczonej na dane przedsigbiorcy umieszcza siE
dane sp6lki cywilnej, czyli jej nazwQ, imiona i nazwiska wsp6lnik6w oraz adres siedziby sp6lki. Deklaracja
powinna zostad podpisana przez wszystkich wsp6lnik6w zgodnie z przedstawionymi w uwagach og6lnych
zasadami podpis)'wania. W przypadku, gdy osoby wystawiaj4ce weksel znajdujq siE w zwiqzku malieiskim
post9pujemy zgodnie z zapisami pkt IL

Udzielanie porgczer{ wekslowych
Od malzonk6w os6b, kt6re podpisaly weksel Fundusz wymaga udzielenia porQczenia wekslowego. W
odosobnionych przypadkach Fundusz moze z4daC porQczenia wekslowego od os6b trzecich. Kazda osoba
udzielaj4ca porgczenia wekslowego w dolnej czgsci weksla wlasnorgcznie wpisuje wyraz ,,Porgczam" i sklada
pod nim sw6j podpis zgodnie z przedstawionymi w uwagach og6lnych zasadami podpisywania. poniZej
podpisu danej osoby nalezy podaijej numer PESEL, poprzedzaj4c go r,ryrazem ,,PESEL".
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Zalacznik nr 3
DO REGULAMINU UDZIELANIA PORECZE INDYWbUALNYCH

w $ ARMtNsKo.MAIURsK IM I-L NDLsZU ,,PoRECZENIA KREDYTOWF-
SP.ZO.O.WDZIALDOWIE

Informacie dla OSwiadczaiaceso
z siedzib4 w ....., ul. ....................... (dalej: Fundusz) informuje, 2e w celu podjgcia

niezbgdnych dziata{ zwi4zanych z udzieleniem lub wykonaniem porgczenia oraz w celu wypelnienia
usprawiedliwionych potrzeb Funduszu nti4zanych z wykonywaniem odpowiednich c4,nnoSci, dane

osobowe O6wiadczaj4cego mog4 by6 przekazy'rvane do Biura Informacji Gospodarczej (dalej: BIG) na

podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. - Ustawy o udostgpnianiu informacj i gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z p6in. zm.) oraz mog4 byt
przechowlrrane przezBIG w rejestrze zapytaf przez okres 12 miesigcy od dnia ujawnienia informacji
przez BlG. Dane te mog4 by6 udostgpniane przez BIC bankom oraz innym Insqtucjom
wymienionym w Ustawie o udostgpnianiu informacji gospodtrrczych i wymianie danych
gospodarczych w zakresie tam okeSlonym. O5wiadczaj4cemu prrysluguje prawo wgl4du do swoich
danych oraz ich poprawiania, a tak2e prawo i4dania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia
sprzeciwu w prrypadkach okredlonych w Ustawie o udostgpnianiu informacji gospodarczych i
wlnnianie danych gospodarczych.

'i;;; i'i;;i;L; oi;;;d;;;jq;;i; "

ia;;; ;;;;;;;t*;;;
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1.

5.

OSWIADCZENIE o OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyra2am zgodg na przetwarzanie przez Fundusz informacji zamieszczonych w niniejszym
oSwiadczeniu stanowi4cych dane osobowe, zgodnie zarI.23 ust. 1 pkt I Ustawy z dnia 29 sierpnia

1997r. o ochronie danych osobo*ych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 zp62n. zm.).

Na podstawie art.24 :ust. I Ustawy 9 kwietnia 2010r. - Ustawy o udostgpnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z p62n. zm.)

upowainiam Fundusz do wyst4pienia za po6rednictwem BIG do biur informacj i gospodarczej o

ujawnienie informacj i gospodarczych dotycz4cych moich zobowi4zari.
WyraZam zgodg na gromadzenie, przetwarzani.e i udostgpnianie przez BIG przekazanych przez

Fundusz, a dotycz4cych mnie informacji w zakresie przewidzianym przepisami Ustalry o

udostQpnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

O5wiadczam, 2e powyzsze zgody i upowa2nienia zostaly udzielone dobrowolnie. Zostalem
poinformowany o przysluguj4cym mi, na podstawie art. 24 ust. I pkt. 3 Ustawy o ochronie danych

osobowych, prawie dostgpu do tre6ci oraz poprawiania swoich danych osobowych, a tak2e o celu

ich zbierania oraz o miejscu ich przechowywania, tj. siedzibie Funduszu (...., ul. ......... .....),
oraz siedzibie Biura lnformacji Gospodarczej S.A.

O6wiadczam, ze zostalem poinformowany, ze zgoda .oqyr^zona w pkt. 4 mobe zostae przeze mnie

odwolana w ka2dym czasie w formie pisemnego o6wiadczenia zlolonego w Funduszu.

......-'...,,',.., dnia
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Zalacznik nr 4
Do REGULAMINU uDztELANIA poREczEtt ntoywrbue.r-Nvcn

W WARMINSKO-MAZURSKIM FTJNDUSZU,.PORICZENIA KREDYTOWE"
SP.ZO,O.WDZIAI-DOWE

Warunki uzyskania porgczenia splaty kredytu/poiyczki

Warunki udzielania porgczef

o porgczenie moze ubiegai ,i9 pr""!rl9ulo."a, kt6rego zdolnosc kredytowa zostala
poz).tFvnie zweryfikowana przez Insty'tucjg finansuj4cq.
Porgczenie nie moZe byd udzielone przedsigbiorcy znajduj4cemu sig w trudnej
sltuacji ekonomicznej w rozumieniu zapis6w pkt. 9 - 11 Wytycmych wsp6lnotowych
dotycz4cych pomocy paristwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrolonych
przedsigbiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 0l .10.2004r.).
Porgczeniem mo2e byd objgty wyl4cznie kredlt/pozyc zka przeznaczony/a na
finansowanie dzialalnoSci gospodarczej przedsigbiorcy.
Porgczeniem mogq byd objgte kedlty/po2yczki oprocentowane nie nizej ni2 wedlug
wlaSciwej stopy referencyjnej ustalanej na podstawie aktualnej stopy bazowej
okre6lonej przez Komisjg Europej sk4 i opublikowan4 w Dzienniku Urzgdowym Unii
Europej skiej z zastxzezentern ust 9 .

Porgczeniem mogq byi objgte kedlty /pozyczki udzielone przez Inst]'tucjQ
finansujqc4, z kt6r4 Fundusz podpisal umowg o wsp6lpracy.
Warunkiem udzielenia porgczenia jest ustanowienie przez przedsigbiorcg
zabezpieczema na rzecz Funduszu, na wypadek powstania roszczefi wynikaj4cych z
tytulu wykonania przez Fundusz obowi4zk6w porgczyciela.
O porgczenie kredytu/po2yczki Funduszu mo2e ubiega6 sig przedsigbiorca
prowadz4cy dzialalnoS6 gospodarcz4, maj4cy siedzibg lub realizuj4cy inwestycje na
terenie Wojew6dawa Warmirisko-Mazurskiego.
Warunkiem wejScia porgczenia w Zycie jest wniesienie przez przedsigbiorcg oplaty
prowizyjnej za udzielenie porgczenia na rachunek Funduszu wskazany w umowie
porgczenia.
Postanowienia ust. 4 maj4 zastosowanie wyl4cznie do porgczen udzielanych ze
Srodk6w Funduszu pozyskanych w ramach programu Sektorowy Program Operacyjny
- Wzrost KonkurencyjnoSci Przedsigbiorstw 1.2.2.

s2
Porgczenia udzielane s4 w zlotych, do kwoty z g6ry oznaczonej.
Porgczenie jest terminowe i jest udzielane maksymalnie na okres kredl'tu/po2yczki,
wydluZony o 6 miesigcy, jednak nie dlu2szy niZ 66 miesigcy, z zastrzelerriem ust. 3
I r+.

Zarz4d, Flundluszu moze wlrazi( zgodg na udzielenie porgczenia kredytr-r/poZyczki na
okres dlu2szy niZ okreSlony w ust. 2, jednak nie dhuZszy ni2126 miesigcy.
W przypadku porgczeti pomostowych moZliwe jest udzielenie porgczenia na okes
kt6tszy ni2 okres kredytowania.
Porgczenia splaty kredytu/p o2yczli zaci4ganego/j w walucie obcej udziela sig w
zlotych jako r6wnowarto6i kwoty kredyhr/pozyczki objgtej porgczeniem, przeliczonej
wediug Sredniego kursu walut NBP obowi4zuj4cego w dniu sporzqd zenia anabzy
ryzyka przez Fundusz.
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s3
Wartoi6 porgczenia nie mo2e przel.toczyt 80% kwoty udzielonego kredytu/pozyczki
bez odsetek i innych koszt6w udzielenia, zabezpieczenia lub windykacji
kedytu/pozyczki.
Maksymalna wartodi jednostkowego porgczeniajest ustalana przez Zarz4d Funduszu i
nie moZe przeY,raczat 5% kapitalu porgczeniowego.
!-4czna warto{(, zobowi4zafi Funduszu z Otulu porgczen udzielonych jednemu
przedsigbiorcy lub jednostkom powi4zanym w rozumieniu ustary z dnia 29 wrzeSnia
1994 r. o rachunkowoSci (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z p62n. zm.) nie moze
przekroczy 6 5% kapitalu porgczeniowego Funduszu.
W przypadku porgczenia udzielanego przedsigbiorcy wraz z innym funduszem lub
funduszami l4czna warto5d porgczenia nie moZe przekroczyt 80% kwoty udzielonego
kredltn/poZyczki bez odsetek, prowizji i innych koszt6w udzielenia, zabezpieczenia
lub windykacj i kredyr:/po2yczki.

Z*b ezpie czenia udzielanych porgczeit

s4
Prawne zabezpieczenie na rzecz Funduszu na wypadek roszczei wynikaj4cych z

tytulu wykonania przez Fundusz obowi?zk6w porgczyciela stanowi weksel wlasny in
blanco przedsigbiorcy wraz z deklaracj4 wekslow4.
Podpisy na wekslu oraz na deklaracji wekslowej, skladane s4 w obecnodci pracownika
Instytucji finansuj4cej lub pracownika Funduszu, kt6ry potwierdza na deklaracj i
wekslowej wlasnorgcznoS6 tych podpis6w oraz wydaje kopig deklaracji wekslowej
osobom podpisuj4cym.
Na wekslu wystawionym przez osobg frzyczn4 b9d4c4 w zwiqzku mal2efskim, w
kt6rym obowi4zuje mal2eriski ustroj wsp6lno3ci maj4tkowej ustawowej lub umownej
wymagane jest porgczenie wsp6lmalzonka ijego oSwiadczenie na deklaracji
wekslowej.
Od osoby, o kt6rej mowa w ust. 3, Instytucja finansuj4ca zobowiqzana jest przyj46

r6wnie2 o6wiadczenie o ochronie danych osobowych.
Od porgczyciela innego ni2 wymieniony w ust. 3 lub osoby ustanawiaj4cej inne
zabezpieczerie porgczenia oSwiadczenie o ochronie danych osobowych wymagane
jest w6wczas, gdy osoba ta udziela zabezpieczenia porgczenia dzialaj4c, jako osoba

frzyczna dokonuj4ca czynnodci prawnej niezwipanej bezpo6rednio z jej dzialalnoSciq
gospodarcz4 lub zawodow4.
W przypadku gdy porgczyciel wekslowy (inny niz malzonek wystawcy) pozostaje w
zwi4zkl mai2eriskim, wkt6rym obowi4zuje malZeriski ustr6j wsp6lno3ci maj4tkowej

ustawowej lub umownej, to w6wczas od jego wsp6lmal2onka wymagane jest

oiwiadczenie na deklaracji wekslowej lub podpisanie sig na wekslu oraz

odwiadczenie o ochronie danych osobowych.

$s
Fundusz mole uzaleinil decyzjg o udzieleniu porqczenia od ustanowienia

dodatkowego zabezpieczenia, poza okreSlonym w $ 4 ust. 1, je5li przedsigwzigcie

bgd4ce przedmiotem kedytu/po2yczki obarczone jest szczeg6lnie wysokim ryzykiem.
Fundusz w uzgodnieniu z przedsigbiorc4, dokonuje wyboru dodatkowego

zabezpieczenia spoSr6d akceptowanych przez Fundusz rodzaj6w zabezpieczeir

rzeczowych i osobistych oraz sprawdza prawidlowoSi wystawienia dokument6w
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potwierdzaj4cych ustanowienie tego zabezpieczenia. Informacja o wyborze
dodatkowego zabezpieczenia jest niezwlocznie przekazywana do Instl'tucji
finansuj 4cej .

3. CzynnoSci zwi4zane z ustanowieniem przez przedsigbiorcg dodatkowego
zabezpieczenia, o kt6rym mowa w ust. 2, dokonywane s4 w Funduszu lub innej
instytucji - przed podpisaniem przez Fundusz umowy porgczenia z Instytucj4
finansuj4c4.

Procedura udzielenia porgczenia

s6
1. Wniosek o udzielenie porgczenia wraz z zal4czrtikami przedsiEbiorca sklada w

Inst).tucji finansuj4cej, w siedzibie Funduszu lub jego okienkach na formularzu
okreSlonyn przez Fundusz.

2. Wnioskodawca o5wiadcza we wniosku, 2e zapoznal sig z niniejszymi Warunkami.
3. Wniosek o udzielenie porgczenia, podlega analizie ryzyka, pueprowadzarrcj przez

Fundusz zgodnie ze stosowan4 metodologi4.
4. Fturdusz moie wezwat, przedsigbiorcg, za po6rednictwem Instytucji finansowej

do uzupelnienia dokument6w dol4czonych do wniosku lub do przekazania
dodatkowych dokument6w - w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania
wezwania w tej sprawie.

5. Niedotrzymanie terminu uzupelnienia lub dostarczenia dodatkowych dokument6w
do Funduszu moZe skutkowai zwr6ceniem wniosku przez Fundusz przedsigbiorcy bez
jego rozpatrzenia.

6. W terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania kompletu wymaganych dokument6w,
Fundusz dokonuje analizy ryzyka oraz podejmuje decyzjg w sprawie udzielenia
porgczenia.

7. Warunkiem udzielenia porgczenra przez Fundusz jest przeprowadzeni e arralizy ryzyka
niesplacenia zaci4gnigtego przez przedsigbiorcE zobowi4zania zgodnie z metodologiq
obowi4zuj4c4 w Funduszu.

8. W przypadku poz)tywnej decyzji w sprawie udzielenia por gczenia, Fundusz zawiera z
przedsigbiorc4 umowg o udzielenie porgczenia. Umowa ta okreSla warunki, na kt6rych
udzielone zostanie porgczenie oraz obowi4zki przedsigbiorcy, po spelnieniu kt6rych
Fundusz udzieli porgczenia spiaty kredytu/p ozyczki.

9. Po spelnieni\, przez przedsigbiorcg, wymog6w okreSlonych w umowie o udzielenie
porgczenia, Fundusz zawiera z Instytucj4 frnansow4 umowg porgczenia.

10. Po podpisaniu umowy porgczenia pomigdzy Funduszem a Instytucj4 finansow4,
przedsigbiorca zobligowany jest do uiszczenia oplaty prowizyjnej za udzielenie
porgczenia zgodni e z zapisarni $ 7 celem umo2liwienia wej Scia porgczenia w Zycie.

11. Fundusz ma prawo odm6wi6 u&ielenia porgczenia, w przypadku gdy z nalizy, o
kt6rej mowa w ust. 3 wynika,2e przedsigbiorca nie posiada zdolnodci kredytowej.

2.

1.

Oplaty prowizyjne

$7
Fundusz pobiera oplaty i prowizje uwzglgdniaj4ce ryzyko wynikaj4 ce z Narlizy ryzyka
przeprowadzonej zgodnie z metodyk4 przyjgt4 przez Fundusz.
Prowizje i oplaty za udzielanie porgczeri pobierane s4 zgodnie z Tabel4 oplat i
prowizji obowi4zuj4c4 w Funduszu.



3. Prowizja od udzielanych porgczeri, z zastze2eriem ust. 5, pobierana jest przez
Instytucjg Finansuj4c4 od przedsigbiorcy i przeka4wania w terminie 3 dni roboczych
na rachunek Funduszu wskazany w umowie porEczenia.

4. Dopuszcza sig mo2liwoSi przekazaria oplaty prowizyj nej przez przedsigbiorcg
bezpo5rednio na rachunek Funduszu. Kserokopie dowodu wplaty przedsigbiorca
przekazuje lnstyucji fi nansuj4cej.

5. W pr4padku zmiany warunk6w porgczenia na skutek zwigkszenia/zmniej szenia
kwoty kredyttr/poiryczki, wydluZenia okesu jego/jej wtr:ZnoSci, proiongowania rat
splaty kredl.tu/p o2yczk| zrniarry zabezpieczef lub innych moZliwych zmian
warunk6w porgczenia od przedsigbiorcy pobierana jest oplata prowizyjna zgodfie z
Tabel4 oplat i prowizji obowi4zuj4c4 w Funduszu, o kt6rej mowa w ust. 2 -
z uwzglgdnieniem oplaty prowizyjnej juz pobranej.

6. Prowizja, o kt6rej mowa w ust. 5 powinna by6 uiszczona na rachunek Funduszu
wskazany w aneksie do umowy porgczenia, w terminie 3 dni roboczych od daty jego
podpisania.

7. Pobrane oplaty prowizyjne nie podlegaj4 zwrotowi.

s8
W pr4padku wykonania zobowiqzania wynikaj4cego z umowy porgczenia Fundusz bgdzie

dochodzil swojej wierzytelnoSci bezpo5rednio od przedsigbiorcy.

e



Zal4czllik nr 5
DO REGULAMINU UDZIELANIA PORECZEN INDYWIDUAINYCH

W WARMINSKO-MAZURSKM FTJNDUSZU..PORECZENIA KREDYTOWE"
SP. Z O.O. W DZIAI,DOWIE

Data wplywu wniosku do
Funduszu:

Numer wniosku w Funduszu:

WNIOSEK O UDZELENIE PORECreNIA

cznsc A- wPELNa PRZEDSTEBTORCA).

rr. PRZEDMIOT r WYSOKOSC rOn4cznNr,L
1. Wnioskujg/my o udzielenie porgczenia kredydpoirycz*j+ u&ielanego/j * przez

.,...,,...:'...,.... 1..(nazwa i adres Instytucji Finansujqcej)

w kwocie,r....-. . . t::: r_:..-..j:.: !:..... \...,.. .. na olffes - - -. z ptzemaczeniem na
( Kw o r a tc e ay I u/ po zycz kr )

Wnioskujg/my o porgczenie do dnia .......... .... w kwocie ................... zt

stanowi4cej % kwoty kredytu/po|yczki'\ wymienionego w pkt 1.

(niejscowoli) (data). (pieczetrtrnowa) (podpisyosdbupowqinionych
d o Re p rc ze nt ow a n i a P rz e d5 iF b i o r cy)

I. INFORMACJA O PRZEDSIEBIORCY
l. Pelns nazwa Przedsigbiorcy:

2. Adres

3. rod pocztowy:!!-III
4. Wojew6dztwo

5. Telefon: 6. Far. 7. e-mail:

EGobaWoutAim&lqtaldrvzftrnrwn itr*nzrdiio, rr.&rf arl$, dtro{d:

9. Numer KRS IO. PKD

!ntI II.RECO{ T T I ! T T I ! I.T T T !T
-lIZ NIP

13. Rodzaj podstawowej dzialalnoSci gospodarczej: 14. Forma organizrcyjno-pralvns:

t5. Wielkos( zatrudnienia: 16. Prognozowane zatrudnienie w okresie
trwania porgczenia:
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' niepotrzebneskreili|

III. Informacie dotvczsce udzialowc6w Przedsiebiorcv (n ale2y wypelnit w przypadku udzialowc6w, ladrzy
posiadajq ponad 20 % udzial6w, akcji lub glosfw na Walnym Zgromadzeniu):

l. Udzialowiec I - Firma/lmie i nazwisko

Forma Pra&'na:

OF - os. Fizycma SR - sD. Dartnerska PS - Skarb Panstwa

OZ - os- zaaaric v S.C. - sD. cywilna IS - instyhrcie samorzadowe

FP - firma prywatna SP sp6ldzielnia IN - inne

SO-sp.zo.o. SK - so. komandvtowa S.A. - sD. akcyina

PP - Drzedsiebiorstwo pafstwowe

tde"tyfrkator T
PESEL IREGON I EKZ podad w przypadku nierezydent6w)

Nr:
% posiadanych udzial6w

2. Udzialowiec 2 - i nazwisko

Forma Prawna:
OF - os. Fizycma SR - sD. Dartnerska PS - Skarb Panstwa

OZ - os. zzgar,icz:La S.C. - sp. cywilna lS - instltucie samorzadowe

FP - firma prywatna SP - so6ldzielnia IN - inne

SO-sp.zo.o. SK - sp. komand!'towa S.A. - so. akcyina

PP - przedsigbiorstwo paristwowe

IdenMlkator--I
PESEL I nrcou I EKZ lpodaC w przypadku nierezydent6w)

Nr:
% oosiadanvch udzial6w

Forma Prawna:

4. Udzialowiec 4 - i nazwisko

Forma Prawna:

-3
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Do wiadomoSci Przedsiebiorcy:
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (dalej: Fundusz porgczeniowy) informuje o mo2liwo6ci przekazania

nazwa i ad.res Fundxsn porlczcniowcso

danych Przedsigbiorcy do systemu Biura Informacji Gospodarczej (dalej system BIG), dzialaj4cego na
podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. - Ustawy o udostgpnianiu informacji gospodarcrych i
wymianie danych gospodarczlch (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z p62n. zm.)

O6wiadczenie Przedsiebiorcv:
l. OSwiadczam/y, 2e skladaj4c niniejszy wniosek zapoznalemlliSmy si9 z zasadami ud,zielenia przez

Fundusz porgczenio*y wnioskowanego porqczenia oke$lonymi w Warunkach uzyskania
porgczenia splaty kxedytu lub potryczki.

2,Oiwiadczarnly, 2e jestem/Smy / nie jestem/{my') powi4zany/i kapitalowo lub organizacyjme z
czlonkiem Zarz4du, Rady Nadzorczej lub osob4 zajnuj4c4 stanowisko kierownicze w Funduszu
porgczeniowym.

3.OSwiadczam/y, 2e upowtlniatnly Fundusz porgczeniowy i Instytucjg finansuj4c4 do przekazlrwania
informacji na m6j/nasz temat zwi4zany z tbieganiem sig o porgczenie.

4.O(wiadczam.ly,2e w przypadku zmian w zakresie danych dotycz4cych udzialowc6w wskazanych w
czgfci III Wniosku, niezwlocznie w formie pisemnej poinformujg/emy o tym fakcie Fundusz
Porgczeniowy.

5.O6wiadczam/y, 2e nie zamierzamlzamierzamy* korzysta6 z porgczenia innego Funduszu
porgczeniowego j ako zabezpieczenia splaty niniejszego zobowiqzania.

6.O5wiadczam/y, ze. jestem/Smy zakwalifikowani jako / DIK miko przedsigbiorca/ n ML maty
przedsigbiorca,'u SR Sredni przedsigbiorcar*, gdyZ spelniam/my warunki definicji tego rodzaju
przedsigbiorc6w zawartej w przepisach wskazanych w ustawie.

7.O{wiadczarn/y,2e aktualnie korz}stam/y z por?czenia ................ w wysokoSci ..................2+.

(niejscowoit) (datq) (pieczgi Jirmowa) (podpisy os6b upowa2nionych do
dziqlaniq w imieniu Przedsigbiorcy)
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l.
2.

CZ&rc8- ( WPELNIA Instytucj a finansuj qca)

I. Instl.tucja finansujqca

Imig, nazwisko, e-mail, nr telefonu i faxu osoby prowadz4cej sprawg:

3. Instltucja finansuj4ca oriwiadcza, 2e Wnioskodawca posiada zdolno6i kredytowq do splaty
kedytu/po2yczki* wraz z odsetkami w terminach okeslonych w umowie kredfu/po2yczki*
wymienionej w czg6ci B pkt. II.4 niniejszego wniosku.

4. Instytucja finansuj4ca o5wiadcza, 2e na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o
udostgpnianiu informacj i gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 2010 Nr 81,

poz.530 z p6in. zm.), dokonaia weryfikacji danych przedsigbiorcy w BIK,/BIG*.

II. ZALACZNIKI
1. Wyniki analizy wniosku o kredytlpozyczkg* sporz4dzonej przez Instltucjg finansuj4c4,

stanowi4cej podstawg decyzli o udzieleniu kredytur/pozyczki *, obejmuj4ce opis
dzialalnodci przedsigbiorcy i oceng jego zdolno3ci kredytowej wraz z dokumentami
finansowymi, na podstawie kt6rych dokonano w/w analizy.

2. Wlniki oceny przedsigwzigcia inwestycyjnego, kt6ra to ocena zostala przeprowadzona
zgodnre z obowi4zuj4cymi w Instytucji finansuj4cej procedurami wraz z dokumentami
finansow)ryni na podstawie kt6rych dokonano oceny*.

3. Aktualne rta dzieh zlo2enia w Instytucji finansuj4cej i nie starsze ni2 3 miesi4ce,
dokumenty rejestrowe i statutowe firmy (lub oSwiadczenie o ich aklualnoSci), w tym
dokumenty potwierdzaj4ce, 2e przedsigbiorca nte zalega z platno6ciami wobec Skarbu
Padstwa i ZUS, lub pisemne oSwiadczenie o nie zaleganiu z platno5ciami wobec ZUS i
Skarbu Paristwa*.

4. Kopia umowy kredltu/po2yczki* ru.................................... z dnia
lub decyzja o udzieleniu kedytu/pozyczki

warunkuj4ca uruchomienie kedyu/pozyczki od uzyskania porgczenia*.

5. OSwiadczenie o ochronie danych osobowych.***

(niejscowoit) (data) (pieczgt i podpisy os6b upowa2nionych dzialajqqch
w imieniu Instytucji finansuj qcej)

+ niepotrzebneskreili1
a* wlaiciwe zaznaczyi
*+' dotyczy porgczyciela lub osoby us-tanawiajqcej inne zqbezpiec:enie, .wystepuiqcei . w zw,iqzku z

wnioskowanym. porgczeniem jq*o osoba,lizycznq dokonuJqca czynnosct prawneJ ntezretqzaneJ Dezposreanto z

lel dztalalnoscrq gospoaarc:q tuo zneoqowq.

2'7
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. Zalqczniknr 6
DO RECULAMINU UDZIELANIA PORECZEN INDYW]DUALNYCH

W WARMINSKO.MAZURSK]M FINDUSZU .,PORECZENIA KREDYTOWE"
SP. Z O,O, W DZTALDOWIE

Umowa porgczenia nr .........

W dniu.................... pomigdzy
(nazwa i adres Funduszu )

wpisanym do
(oznaczenie sqdu /ejesffowego, v kt6rym pnechowwana jest dokumentacja Funduszu)

pod numerem o numerze identyfikacji podatkowej NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
kapitale zakladowym w kwocie. ....., oplaconym do kwoty ......... zwanym
dalej "Funduszem", reprezentowanym przez:

Ndd t6tyt'cj' litunsuJqce| ,sied'tba, adres)
. ..,wpisanym do

I oz Mte nle sqdu rcJ e r |rcfl e ga)

pod numerem o numerze identyfikacj i podatkowej NIP
.......i kapitale podstawowym w kwocie zl, oplaconym

kwoty ............ .. zl, z.aranym dalej ,,lnstytucjq finansuj4c4 ", reprezentowanlm przez:

nr
do

zostala zawarta umowa o nastgpuj4cej fieSci:

$1
Fundusz dzialaj4c na podstawie wniosku o udzielenie porgczenia zloionego przez

, przyjgtego do realizacji w dniu ................, udziela Instytucji
finansuj4cej porgczenia splaty zobowiqzari wynikajqcych z :

l) kredytu/pozyczki' w lrrysoko6ci
(slownie: ) udzielonego na okres od............... do .................
na podstawie umowy kredytr-r/pozyczki' nr ............. ........ z dnia

2) kredytu/pozyczki, kt6ry zostanie udzielony przez lnstytucje finansuj4c4 na warunkach
okedlonych w decyzji warunkowej o przyznaniu kedytu/po 2yczkit nr........... z
dnia...... ...... .............w wysokoSci.............................(slownie:...........
zlotych)r

zawartej pomigdzy Instytucj4 finansujqc4, a

(imiQ i naz$isko lub nazwa i adres ptzedsigbiorcy)

zrvanym dalej ..przedsigbiorc4". przsmaczonym/4 na ..........................

(cel ked),tu/pozyczki)

$2
1. Porgczenie obejmuje zobowi4zanie przedsigbiorcy wobec Insqtucji finansuj4cej

wynikaj4ce z umowy kredytr:/pozyczki' wymienionej w $ 1, w wysoko5ci ....... %

-,..-.','



wykorzystanej i nie spiaconej kwoty kredytu/p ozyczkit, bez odsetek, prowizj i i innych
koszt6w zwi4zanych z udzielonym/4 kredytem/poZyczk4r

2. Kwota por?czenia wynosi nie wigcej ni2 .................... zl (slownie:....... z\o|ych)
i zostanie wypiacona w przypadku, gdyby zobowi4zania z tltulu umowy
kredl.tu/pozyczkil nie zoslaly wykonane w oznaczonym terminie, oraz po spelnieniu
warunk6w w)'rnienionych w niniejszej umowie lub o kt6rej mowa w $ 7.

3. Kuhda splata kred)'tu/p ozyczk| obni2a kwotg odpowiedzialno5ci Funduszu z tytulu
porgczenia, proporcjonalnie do dokonanych splat.

4. Porqczenie jest terminowe i obowiqzuje od daty zawarcia umowy porEczenia do dnia .......

5. Porgczenie wygasa w przypadku, gdy:
1) kredyt zostanie wykorzystany niezgodnie z celem okredlonym w umowie kredytu''
2) Ltedytlpozyczka zostanie splacony/a przez terminem okreSlonym w umowie

kredytr-r/pozyczki .

03
1. Fundusz wykona zobowi4zanie z t)tulu porQczenia przez zaplatg kwoty r6wnej ............%

wartodci niesplaconej kwoty kredytu./p ozyczkit , nie wigcej ni2 kwota okredlona w$2
ust.2, w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania z Instl.tucji finansujqcej
kompletnego wezwania do zaplaty z tyttfu porgczenia.

2. Procedura rcalizacjt zobowi4zania wynikaj4cego z porgczenia przebiega zgodnie z
zapisami Umowy, o kt6rej mowa w $ 7.

s4
Wezrvanie do zaplaty z tytulu udzielonego porgczenia musi by6 wyslane do Funduszu
najp6zniej w ostatnim dniu okresu wa2noSci porgczenia (decyduje data stempla pocztowego
lub data AoZenta w Funduszu ). Wezwanie do zapLaty powinno spelnia6 warunki okredlone w
Umowie, o kt6rej mowa w $7.

$5
1. Instytucja finansujqca w okresie obowi4zy'wania porgczenia ptzesylat bgdzie do

Funduszu, zgodnie z zasadami okreSlonymi w Umowie, o kt6rej mowa w $ 7, informacje
dotycz4ce kedynr/pozyczki t 

.

2. W przypadku realizacji porgczenia Instltucja finansuj4ca udostgpni Funduszowi
dokumenty niezbgdne do s?dowego dochodzenia roszczeri.

$6
Porgczenie niniejsze bgdzie skutecme pod warunkiem przyjgcia przez Instltucj e

frnansuj4cq na rzecz Funduszu zabezpieczenia splaty porgczenia w formie weksla
wlasnego in blanco przedsigbiorcy, wraz z deklancl4 wekslow4 oraz ustanowienia
ewentualnych dodatkowych zabezpieczefi, o kt6rych mowa w ust.3.
Warunkiem wej5cia porgczenia w Zycie jest wniesienie przez przedsigbiorcg oplaty
prowizyjnej za udzielenie porgczenia w wysokodci.... ........21 (slownie: ............21) na
rachunek Funduszu nr

3. Dodatkowe zabezpieczenie porgczenia stanowi .........

$7
Integralnq c2956 niniej szej umowy stanowi ,,Umowa wsp6lpracy pomiedzv Insh'tucja
finansuiqc4. a Funduszem w zakresie udzielania ooreczeri indvwidualnych".

t.

2.

29



t'

$8
S4dem wla3ciwym miejscowo dla rozstzygania spor6w powstalych na tle niniejszej umowy
jcst q! wlafciwy dla miejsca siedziby

$e
Umowa niniejsza mstda spotz.4dznta w dw6ch jednobrmiqcych egzrmpltznh, po jednym
dla kaZdej ze stron.

$10
T.miana niniejszej umowy wymaga fomry pisernnej pod rygorem niewaznodci.

$ ll
Spra.wy nieuregulovnane niniejsz4 umowq reguluj4 p:zepisy Kodeksu cywilnego oraz inne
ptzepisy powszechnie obowiqzujqc€ $/ tym zakresie.

pieat Insvnqji frnansqj qcqj oro poQisy
i piee?cE osdb upowdnioaych &ialqjqcych
w imie iu InsWEi finMsujqcej

t) nieoofzebne shcjlid
2) dotycry tylko porgczci kcdyt6w

pieegt Frn&uu ore poQisy
I pieagcie os6b &iatqjqcych
w imieniu Funduszu

30
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Zal{cznik nr E
DO RTGULAMINU IjDZIEI.ANIA PORECZEN INDYWIDUALNYCH

W WARMINSKO-MAZURSKM FUNDUSZU,,POR4CZENIA KREDYTOWE"
sP.zo.o.wDzlALDowtE

......... ...............,dn.

Wezwanie do zaplaty z tytulu porgczenia splaty kredytu/poiyczki
'''''' " " t;;;;; ; l;alii i ;;;i;; j ; I;;;i;;i;,j; " " " -'

zwanydalej,,Instytucj4fmansuj4cq",wzywa....................,. , zwany dalej
trzM Fudu.a

,,Funduszem", do wyplacenia z t)4ulu umowy porgczenia nr

porgczenra.............. ..--..----.........-.---.-... zl (slownie .................... ..... zlotych) w zwiqzku z:

a) wypowiedzeni€m przez Instltucjg finansujqc4 umowy kedytu/pozfczki**,

oraz o9wiadcz4 Ze kedyt wykorzystany zostal przoz przedsiQbiorca zgodnie z celem okreSlonym w umowie

kedytu objgtego w/w porgczeniem+ * *

Nalehogd z qnulu niesplaconego kredyhr/poZyczki* wynosi ................ zl (slownie: .................... zlotych).

Nale2noSC z Dtulu realizacji porgczenia prosimy *placiC na rachunek nr

b) uplywem terminu splaty laedytt/pozyczki ( dotyczy zobowi4zania wymagalnego w ostatnim dniu umolry

kredyhr,/poLyczki * * ** *.

Zalaczrrki:
l) kopia wnowicdzenia umowy kredyty'potyczki (ni€ dotyczy zobowiqz&ia \f,ymagalnego w ostatnim dniu umowy

kedYttt/PozYca11l'r'r't"t',
2) kopia wezwania prredsi9biorcy do splaty kred$ufryLyc?ki,
3) *yci4g z ksiqg Bd*u, stwierdzajqcy stan zadht26ria przedsiQbiorcy, wraz z podrniem daty uruchomieoia krcdyb,/poAczki,4) kopia wnowy k€dlru/pozyczti z zawanymi do niej aneksami,
5) oiwiadczeni€ o ochronie danych osobo*ych,
6) weksel wlasny in blanco przrds&biorcy wraz z deklaracjq wekslowq,
7) Dokumenay o kt6rych mowa w 0 24 ust. 3 Regulaminu, koniecane do realizacji praw Furduszu, wynikaj4cych z r€atizacji

zobowiqzania z tltutu udzielonego porgczenia.

piecz?i Instytucj i finansuj qcej oraz podpisy
i pieczgcie os6b upowatniorych dzialajqcych
w imieniu Inst tucji linansujqcej

' nieporrzebne sbeilie
.., sye:!!: w prqpadku porCczenia dolyczqcego zobowiqzania wymagalnego w ostatnim dhiu umowy kredywpoiyczki
...^ skretlie w przypadku poreczenia poz?czki

skreilit v przypadlat sbeilenia w wezwaniu do zaplaty pkl a.
1***t sbellii w prrypadlot wwor/iedanie pr2e. Instytucje fnansujqcq umovy lcedyht/pozyc.h.


