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Rozdzial I
Postanowienia og6lne

lr
Regulamin ohe3la zasady, warunki i tryb udzielania przez Warmirlsko-Mazurski Fundusz

,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie porgczeh splaty zobowiqzrri

wynikajqcych z Umowy leaeing6w, zwanych dalej ,Borgczeniami"-
Uzyte w Rcgulaminie okre6lenia i skroty oznaczajq:
l) aneliza formalno-prawna - weryfikacja dokument6w i informacji - dostarczonych

do Funduszu wraz z wnioskiem o udzielenie porgczenia - pod wzglgdem

kompletno$ci, prawidlowoSci wypelnienia oraz zgodnoSci wnioskowanych wrurk6w
porgczenia z Re gulaminem;

2) andiza ryryka * analiza ryzyka wykonania zobowiqzania z tytuiu udzielonego
porgczenia, obejmuj4ca lEcmie analizg fomalno-prawnq oraz analizq ekonomicano-

finansow4 rmiosku dokonan4 przez Fundusz;
3) dzien robocry - dzieri nie bEdqcy - zgodnie z ustaw4 z dnia 18 stycznia l95l

r.o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28, z poh. zm') - dniem wolnym od
pracy, jak rdwniet sobotq;

4) Fuldusz - Warminsko-Mazurski Fundusz ,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o' w
Dzialdowie

5) Fitrr$uj{cy - Firma Leasingowa, z kt6r4 Fundusz zawarl umowg o wsp6lpracy;

6) krpital porgczeniowy - drodki sluz4ce zabezpieczeniu porQczef udzjelanych przez

Fundusz, na kt6ry skladaj4 sig kapital wlasny Funduszu pomniejszony o wartoiC akcji
lub udzial6w pokryrych wkladem niepieniE2nym, powigkszony o otrzlmane Srodki

wsparcia finansowego. Kapital porgczeniowy mo2e byd lokowany w obligacje Skarbu

PanstwA papiery wartoSciowe emitowane przez NBP i depozyty banko*e, bqd2
jednostki uczestnictwa funduszy rynku pienigznego dzialajqcych na podstawie ustawy

z dnia 77 maja 2004 r. o irnduszaoh inwestycyjnych (Dz. U. 2004 nr 146 poz. 1546 z
p6*1.. an.) oraz. obligacje komunalne z gwarancj4 emisji udzielonq przez bank

orgamzuJqcy emrsj9;
7) Kwota teasingu - suma waxtosci rat leasingowych bez podatku VAT;
8) Umowa Leasingu - umowa nazwana w kodeksie cywilnym, na mocy kt6rej

Finansujqcy oddaje do odplatnego u2ywania albo u2ywania i pobierania poiytk6w
drugiej stronie, zwanej dalej Przedsigbiorc4 (Korzystaj4cym), Srodki trwale lub
warto$ci niematerialne i prawne, a takze grunty;

9) Okres Leasingu - okres ustalony w Umowie Leasingu, na jaki Ptzedmiot Leasingu

zostanie oddany Przedsigbiorcy do odplatnego u2ywania liczony od Daty Rozpoczgcia

Leasingu;
l0)Porgczenie - zobowi4zanie Funduszu wzglgdem li-nansujqcego do wykonania

mbowiqzania na wypadek, gdyby przedsipbiorca zobowi4zania (spiaty rat leasingu)

nie wykonal , zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

[D2. U. nr 16, poz.93 zp6in. zm.);
I l) Lersirg - forma fmansow-ani4 oparta na zapisach Umowy l*asingu ureguiowanych

przepisami art. 709r - 709'" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r, Kodeks cywilny (Dz. U.

nr 16, poz. 93 z p6in. rm.);,

Leasing operacyjny * przedmiot leasingu zalicza sig do skladnik6w maj4tkowych
Finansujqcego, czyli firmy leasingowej, kt6ra dokonuje amortyzacji. Jednocze$nie do

kosztdw uzyskania przychod6w Kavysttj4cy Talicza w calo6ci raty leasingowe.
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Leasing finansowy -rndzaj leasingq w kt6ryrn amortyzacji przedmiotu 
. 
ieasingu

d"k;G Korzystajqcy' Obok arnortyzacji do koszt6w uzyskania przychod6w moie

zaliczyl dodatkowo czqsd odsetkowq raty leasingowej '

Leasing zwrotny - forma leasingu, polegajqca na sprzeda2y finanzuj4cemu Srodka

trwal[; bgd4cego dotychczas wlalnodciq koristajaTc:' a nastqpnie 
"wynajrnowaniu"

go od inansujecego za ustalone czynsze. Dzigki akiej _formie 
leasingu klient odzyskuje

fundusze zainwestowane w zakup Srodka trwalego, jednoczelnie uzywaj4c przedmiotu'

kt6ry na okeslony czas staje sig wlasnoiici4 firmy leasingowel'

12) ,Oplaf Leasingowe"' kwoty platne pnez 
.Korrysw34oego .zgodnie z warunkami

'i];o*y 
Leasingu na kttrte stiadaj4 sig-raty leasingu.(wynikaj4ce z wartoSci zakupu

przedmiotu leasingu), oprocento*anie, mari"" podatek VAT oraz inne oplaty

manipulacyine pobierane przez Finansuj4cego;

l3) Przedsiebiorca - (Korrystajqcy) milio, maly i Sredni przedsigbiorca z siedzib4 na
'-'ilil;; il;;rvp"tp"riii rotstie; spetniaj-qtv yTdi okre$lone w zalqczniku I do

romorzadzenia Klmisii (wL) nr totipooS z dnia 6 sierpria 2008 r. uznaj4cego niekt6re

;;;;il;ilrza ,goan. ze wsp6lnym rynkiem w zastosowaniu arr. 87 i 88 Traktatu

WA toe6bte rozporz4dzenie w sprawie wylqezeri blokowych)' w tym:
-'"i *tp"ftii.y ipotti.y*itn..| w za*esie wvkonywanej otzeTylch dzialalno$ci

- g"ip"O"**.i w rozumieniu przepisow usla*? - z dnia 2 lipca 2004^ r' o

i*oue"i. dzialalsosci eo.poauttLj (Dz' lJ' z 2004 r' Nr 77!' poz' l8a7 z

p6in. zm.), spelniaj4cych kryteria okeflone 11' cvtowanym 1".t!:,fT:]:^T
iIOOIZOOS, kr6rzy wnioskuj4 o udzielenie porgczenia lub otrzymalr porgczerue

Funduszu,
b) organizacje pozytku publicmego, tj' podmkrty. o kt6rych mowa w art' 3 ust 2 i
' 

3 istawy 
-z 

dnia 2+ [*ietniu ZOOf iol,u o &ialalnosci po2y&u-plbliczrego i o

wolontariacie ( rekst jednolity Dz'LJ'22010 rNr234 poz' 1536 ) gowadzall

dzialalno66 po4tku publicznego i spelniajqce warurki okredlone w art' 20

wy2ej wymienionej Ustawy, kt6rych dzialalnoSc odpiatna zostala lqt1na 3
dzialalno56 gorpoi*.,4 w" rozumieniu tJsta*y o swobodzie. dzjalalno6ci

gospodarczd w zwiqzku z art' I I-lstawl' z dnia 24 kwietnia 2003 r' o

dzialalnoSci po2ytku publicznego i wolontariacie;

14) umowa o udzielenie porgczenia - uniowa. zawier ana prTuz Fundusz z przedsigbiorcq
'okreStaj4ca warunki udzielenia porgczenia oraz zobowi4zania przedsigbiorcy' po

spetnieniu kt6rych Fundusz udzieli porgczenia; 
.

l5)umowa o ,n.p6lpr""y - umowa'zawarta migdzy Funduszem a Firansuj4cym w

zakresie wsp6ldzialania przy udzielaniu porEczen;

fol ipiatu leasingu ' splata wartoici pocz4tkowej przedmioru unrowy leasingu przez
' 
pizedsiEbioregl Przei splatg leasingu uwa:ta sig r6wnie2 sytuacjg' w kt6rej p:zedTigt

ieasingu jest przejmowany po"' $d*iot tt"ci za-zeod4.stron q-"* ,tfTg:^t:l;
gAV tpetnione zostan4 inne waruaki okrerilone w Umowie Leasrngu' co sKuIXuJe JeJ

wyga3nigciem;
f Zl nlloczecie okresu leasingu - data, oil krorej przedsigbiorcy przysluguje prawo do

korzystania z przedmiotu leasingu:

f Sl w-nilsek - wniosek o udzielJnie porgczenia splaty zobowiqzan wynikajqcych z

Umowy Leasingu';
19) zdolnoSd do wykonywania zobowiqzai wynikajqcych z. Umowy Leasingu -

zdolno6t do splaty zobowiEzair wynikaj4cych z Umowl'leaslngu wrtlz z ooseuaml
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4.

).

6.

l.

w terminach wskazanych w umowie Leasingu, okreslana zry:adnie z o&gbnymi
przepisami Finansujqcego.

Rozdzial 2
Werunki udzielania porgczei

$2
Z zastzeteniem dalsrych postanowiei Regulaminu o porgczenie mc2e ubiegac si9
przedsigbiorca kt6rego zdolno6i do wykonywania zobowiqzari wynikajqcych z Umowy
Leasingu zostala pozytywnie zwery{ikowana przez Finansujqcego.
Porgczenie nie mo2e byd udzielone przedsigbiorcy znajdujqcemu sig w [udnej sytuacji w
mzumieniu zapis6w ruzdzialu 2. I .. Wytycznych wsp6lnotowych dotycz4cych pomocy
pafstwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagro2onych przedsiEbiorstw w trudnej
synracji (Dz. Urz. WE C244/2 z0l.l0.20Mt.)'.

3. Porgczeniem mote by( objgty wylqcznie Leasing przeznaczony n? rze..z dzialalno$ci
gospodarczej przedsigbiorcy.
Porgczeniem mogq byi objete Leasingi udzielone przez Finansdqcego, z kt6rym Fundusz
podpisal umowg o wsp6lp'racy.
Warur*iem udzielenia porgczenia jest ustanowienie przez przedsigbiorcg zabe4pieczenia
ta fitacz Funduszu, na wJpadek roszczei wynikqj4cych z tytrdu wykonania obowiqzk6w
porgczyciel&
O porgczenie Leasingu w Funduszu moi€ ubiegad sig przedsigbiorca prowadz4cy
dzialalnoid gospodarcz4 maj4cy siedzibE lub realizujqcy inwestycje na terenie
wojew6dztwa warmirisko-rnazurskiego 

^

Warunkiem wejicia porgczenia w 2ycie jest *niesienie przez przedsigbiorcg prowizji za
udzielerie porgczenia na rachunek Funduszu wskazany w umowie porgczenia.

$3
Porgczenia udzielane sq w zlotych, do kwoty z g6ry oznaczonej.

' Ko{ltunike Komisji - Wylycaf Wsp6lnotowe dolycz4ca pomocy palknla w cclu ratow|ltia i rGtrukturfzacji zlg|.ozonych
p.rzedciebiorstw (Dz. U . UE C 2M z 1.10.2004 r.):

-9. Nic isldlje dclioicjo wspdlmlows "przalsigbiontwa zagrotor€go". lcdnakz€ dla ccldw ninicJszl.ch rNytycznych,
Komlsja uwsza prz€dsi?bio|shro za ?rgrotarE, jc2cli ad przy pomocy Srodt6w wlasnych, 8ti 9odl6w, tt6rc
nogloby uasked od wla$cicieli/akcjonadury lub wicrz.vcicli, nie jest ono w static po$strzymaf $rEr, tldrc b€z
zcl ngtrzrl€j int€r*€ncji wladz pubiicaych prawie na pewno doprowadz4 to pr.rdsigbio$two do aniknigci! z ryoku
w p€rspekrywic kdtho- lub Sridniore[mirtowej.

10. Dh ocl6rv ninicjszych wytycalych. z zasudy i dezalcrnic od wicllcosci prz edsitbiorsrw4 jc$t ono w szczagdlnr{ci
uzn€nr za zagruzonc w nastQpuj4aych okoliczno{ciochi
a) w przypadku sp6lki z ograniczo4 odpowiedzialnoici+ jczcli porad polowajcj zarej€strowarego kapitalu zosah

utncoo!, w tym ponad jedtra caratu &go kryitalu w okrcsic poprzcdzajqcych I 2 micsiScy, lub
b)$ pr.ypidhu sp6lki h6rcj pzyndmnicj ni.Mrzy czlorlkowie s4 rv spos6b nieogrmiczony odpowicdzialoi zs

dfu8i spdlki, je2rli ponad polowa jcj kspiuh wcdlug sprswozdaria finansowego zostala utraoona. w tym posad
jcdnd czwana w okr$ie poprzcdzaj4cych l2 nicsigcy. lub

s) niczalcrnie od rodzaju sp6lli. jet€li spclnia ona kr)lcria w prat}ic krujowym rr zakrcsic podleganiE rbioror#cj
proccdurze upadlosciowcj.

ll. Nawet gdy nie zachod2i 2adna z okolic?.nosci $.ymienionych w pkl 10. przcdsigbiorstwo more nndal byd uasnc zs
zagrozonc, w szeeg6lno$ci Cdy $ystgpu.i{ typowe omaki, takie jak roso$cc sfa$. mdcjqcy obr6g zwigkszanie si9
zapx6,.r, nadwyzki produkaji, ztltiejtz{jqgy sig przcplyw Smdkdw fln$sonych. losnqrc zrdluzenie, rosnqca L-wot}
odscark i amiejszajqca siq lub zsro!.va !t srtosd sltt'wdr,y |letto. W nickldrych pow{2ny6h przyp&dkrch,

PrzdsiQbiorstwo mozc jut ,najdowad sip w s,.luacji nie$}?lacalnoiri lub by{ prz€dmiotem zbiorow€go post(powarda
upadloSciowego pcouadzoncgd zgodnie z prsw€m krajowym. W tej osrericj $,tuecji niniejszc $ytycrne $osuje rie do
ka2d€j ponocy pr:yznaacj rv lortlLicie taki€j proccdu.y, ktdrd prow8dzi do ut ryrnstia przpdsigbio$t$,a ns rynku.
W ka.tdyn pr4padku p!rcdsigbioniFo ?sgro2one kwalifikuje iiQ do pomoct r,vlko wtady. gdy cwiden&ic nic mot
odryskad plynnoJcj dzigki lrodliom wlssDyrn lub Jfodkom uTyrkqrym od wla{cicicli/okcjolariuszy lub ze zrddel
D{*owych."

7.

_&
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2. Porgczenie jest terminowe i jest udzielane na okres Leasingu, w1,<iluzony o 6 miesigcy,
jednak nie dluzszy niz 66 miesigcy, z zastrze2eniem ust. 3.

3. zarzsd Funduszu moze w),razi6 zgodg na udzielenie porgczenia na okes Leasingr.r,
wydlu2ony o 6 miesigcy, jednak nie dluzszy niz 126 miesigcy.

4. z^tz4d Funduszu nro2e w1'razi6 zgodg na udzielenie porgczenia na okres kr6tszy niz
okres Leasingu.

5. Porgczenia splaty zobowi4zan wynikai4cych z umowy Leasingu w r,vaiucie obcej udziela
sig w zlotych jako r6wnowartgry k*-oty Leasingu objqtej porgczeniem, przeliczone;
wedlug dredniego kursu walur NBP cbowiqzuiqcego w dniu zawarcia umowy Leasingu.

6. Porgczenie wygas4 w szczeg6lnodci, w przypadku, gdy:

Leasing zostanie splacony przed terminem okeclonym w umowie Leasingu oraz w
przypadku wykonania umowy.

$4
1 . wartocd porgczenia nie mo2e przeko czyt, t0% kwoty przlznanego Leasingu bez odsetek

i innych kosaow Leasingu.
2. Maksymalna wa*o36 jednostkowego porgczenia jest ustalana przez zarz4d F'unduszu i nie

mote ptzekraezad 5% kapitafu porgczeniowego.
3. Lqcma wartogc zobor''i4za:i Funduszu z t,'tulu porgczefi udzielonych jednemu

przedsigbiorcy lub jednostkom powiqzanym w rozumieniu. us[awy z dnia 29 wrze$nia
1994 r. o rachunkowoici (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z p6ir,. zm.) nie moze
przekroczyi 5% kapitatu porgczeniowogo [unduszu.

a. w przypadku porgczenia udzielanego przedsigbiorcy wraz z innym funduszem lub
fimduszami l4czna wartodc porgczenia nie mo2e przekrocryi g0% 'kwoty 

puyznanego
Leasingu bez odserek i innych kosa6w Leasingu.

Roz&i*l 3
Zabezpieczenia

$sl. Prawne zaberyieczsue na rrEcz Funduszu na wypadek taszczefi wynikai4cych z tyt,lu
wykonania 

_ 

obowiqzkdw porgczyciela stanowi weksel wlasny in bianco 
- 

przedsigbiorcy
wraz z deklaraei4 wekslow4. wz6r weksla i deklaracji wekslowej stanowi4 odpowiednio
zalqcznik nr I i zalqcznik nr 2 do Regulaminu.

2. Podpisy na wekslu onrz na deklaracji wekslowej, skladane s4 w obecnosci pracownika
Finansui4cego, kr6ry potwierdza na deklaracji wekslowej wlasnorgczno66 tyci podpis6w

, oraz wydaje kopig deklaracji wekslouej osobom podpisuj4cym.
3. Na wekslu wysuwionym przrcz oso\ {tzyczn4 b9d4c4 w zwiqzku mar2eiskim, w ktorym

:!"*Aryj: ustawowa wsp6lno5c majqtkowa, lqrnagane jest porgczenie *rpi,houlzonku
ijego oiwiadezenie na deklaracji wekslowej.

4. Od osoby. o k6rej mowa w ust. 3, Finansuj4cy zobowiqzany jest przyj4C r6wnie2
oswiadczenie o oehronie danych osobowych wedlug wzoru stanowi4cego zalqcznik nr 3
do Regulaminu.

5, od innego porgczyciela ni2 wymieniony w ust. 3 lub osoby ustanawiai4cej inne
zabeiryieczenie porgczenia wymagane jest odwiadczenie o ochronie danych osobowych,jeili wystgpuje w zwigzku z porpczeniem jako osoba fizycztn dokonujaca czynno5ci

_ p.ly""j niezwi4zanej bezpoSrednio z jej dzialalnorici4 gcspodarcz4 lub zawodowq.-
6. Je$li porgczyciel weksla (inn1, niz mal2onek wystawcy; jest w zwi4zku *ulz"*t i*,

w kt6rym obowi4zuje ustawowa wsp6lnosd mai4tkowa, ro od jego wspolmattonka
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wymagane jest o5wiadczenie na deklaracji wekslowej oraz o$wiadszenie o ochronie
danych osobowych.

$6
1. Fundusz mote uealeinif decyzig o udzieleniu porgczenia od ustanowienia dodatkowego

zabs4pieczeni4 poz-a okreSlonym w $ 5 ust. I, je$li wywiqzanie sig przedsigbiorcy z
wanrnk6w Umowy Leasingu obarczone j est szczeg6lnie wysokim ryzykiem.

2. Fundusz w uzgodnieniu z przedsigbiorc4 dokonuje wyboru dodatkowego zabezpieczenia
sposrod akceptowanych ptzez Fundusz rodzajdw zabezpieczei rzeczowych i osobistych
oraz sprawdza prawidowojd wystawienia dokument6w potarierdzqiqpych wtanowienie
tego zabezpieczenia.

3. Crynnosci z,ri4zane z ustanowieniem przez przedsigbiorcg dodatkowego zabezpieczeniE,
o kt6rym mowa w ust. 2. dokonyw:me sq w Funduszu lub innej instytucji - przed
podpisaniem przrz Fundusz umowy porgczenia z Finansujqclm.

s7
Koszty usanowienia" utrzymania i zwolnienia zabezpieczenia ponosi przedsigbiorca.

a8
l. Dokumenty, o kt6rych mowa w $ 5 przechowywane sq prz€z Finansujqcego, ktdry

przekazuje je do Funduszu w pr4padku wystawienia wezwania do zaplaty z tytulu
udziclonego porgczenia.

2. W pr4padku nie wysEpienia do Funduszu z wezwaniem do zaplaty z tytulu porjczenia,
Finansuj?cy zwaca przedsigbiorcy weksel po uptwie waznoSci porfczefiia Sposdb
postgpouania z wekslem jest okre$lony w deklaracji wekslowej.

3. Dokumeaty, o kr6rych rnowa w $ 6 przechowywane sq pnez Fundusz.

Rozdzial 4
Wrp6lpnca z Finansujqcym

69
l. Fundusz wspoldziala z Finansujqclm przy udzielaniu porgczeri na podstawie umowy o

wsp6lpracy.
2. Finansujqcy udostgpnia ubiegaj4cpn sig o porgczenia ,,Warunki uzyskania porgczenia

splaty zobowiqzan wpikaj4cych z Umowy Leasingu", stanowiqce zal4cznik nr 4 do
Regulaminu.

$10
1. Od momentu podpisania umowy o wspolpracy Finansuj4cy moie przyjmowac wnioski o

udzielenie porgczenia splaty zobowiqzarl w)"nikajqcych z Umowy Leasingu.
2. Po zawarciu umowy Lbasingu lub wydaniu decyzji o przy'znaaiu Leasingu, warunkujacej

ro4poczgcie okresu leasingu od uzyskania porgczenia, Finansuj4cy przekazuje do
Funduszu wniosek o udzielenie porgczenia splaty zobowi4zan wynikaj4cych z Umowy
Leasingu wraz z kompletem zalqcznik6w. Wz6r wniosku stanowi zal4cznik m 5 do
Regularninu.

3. Finansujqcy po otrzymaniu z Funduszu informacji o podjgtej decyzji o u&ieleniu
porgczenia, zobowi4zany jest przyjq4 od przedsigbiorcy z"ahezpieczenie n& rz-ecz
l-unduszu, o kt6rym mgwa w $ 5.
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Roz.lcid 5

Procetlura udzielenia porqezenia

I . Wniosek' o kton'rn nrowa w $ 10 przedsigliorca-skladarl Finansui4cego'

2. Finansujqcy przekazujc oo fLau"u wniosek o u&ielenie porqczeni4 kt6ry zawera w

ii"Tfflfr:h., 2e przedsiqbiorca posiada zdolnosi do *lkonpvania zobowiqzari

" 
p*,":t*;3trH,::$:"il'rr*vnrn**y jest jako mikro, matv rub sndni

Przedsiqbiorca'

' Ti"ffi1ilti*ff*il'ff.l'fJ*siebiorcv o l"l'j1*1" 
reasingu' dokonanej zgodnie z

obowi4zuj4cvmi ' t;ui';;ilt';--pio"tiut*i oraz dokumentv finansowe' na

podstawie kt6rych dokonano ww anattzy'

2) aknralne na dziefr d";;;';';il*Jiltp" I "1""'T* 
niz 3 miesiqce' dokumentv

rejestroweisramtow"-ltt'Uodwiadczenieoichakualnodci)'wb'rndokumenty
notwierdzajqqe, * ot'lo!tuot"*;;;;i;g' z plarnosciarni wobec ska$u Pafstwa t

hVS, r.u,or"t"niem usr' 5. . . ----:., r eecinsu wamnkuiaca rozpoczg '

3) kooie Umowy Leasrngu lub.decyzjq o przyzna u leasingu wanurkujqc4 rozpoczqcle

-' 
;&;" Leasingu od uzyskania porqczenta 

' rd zloicnia przez Finansujqcego
+. W uzasannionych przypadkach Fundusz \?* *1:i

dodatko*vch ootot"ntjiTrtj ir"**ii ,pozvskanvch 
od przedsiqbiorcy - poza

okredlonymi w ust' 2 i 3, ttt"nJpit"pto*udzenii pe+nq. anaiivy ryzyka'

5.wpr4padku'eavri'"""ii"l"ii'*v'i"e"L"-15"Y*;;1f3.:n,T.":1"-#:*:!:- 
i, i#o"cr'tu l:ll'ffil1T"ffi!",*'iffi'2ut, ,o^,ou t**o. _-- ;

,$pi,ffill:ffi fr"'ffi:".ffi ;ii'ff ,*';l*':::,,H;;';,:"m:il' 
j*'

ootwierdzenie i"n ,god.os"i , .rygi*r.,o prre, f.u"o*oika F'inansuj4cego rub

'.{'fi 
:#51i:$Ti**.q::di:rTJ:,:'.Tt*'f|;:ff "il:f iffilffi T-XlH*"'

Finansujqcv ^n"*#t'lt1ill 
-p#;+: 

Funduszowi kopii umowv Leaslnsu w

L.ti-i,i ti dni roboczych od daty jej Tawatcra'

$12

l. Fundusz przeprowadiza analizg formalno'prawnq wniosku oraz dokumentdw zlozonylh

orzez Finansulqg"no * tiJli"""r" JGa- niz 4 dni robocz'e od daty otrzymana

, Snm*l; stwier{ery1 otu ir':i.1l*,':*X?:' ll|, "l,Strl*:; 
iS**

wz.yrva Finansuj4c"*t ol'iJn ;;p"h#;; io"nie piset#el lub elektroniczrej w sposob

z"pswniaj4cy u"'p'"ttJr'''-*o- p'rz""-r-v"r' aanycrt 
-iu--t"-ilinie 2 dni roboczych od

,;'ilH,liilf iJ*l,li-nvi.,trou':I.liTTi*ffiIj:f:';ffi "[x1"il'J5H;"t*
do Funduszu * tt*'n'"'ni'ir*twti "it 7 dni roLoczych od daty otrzymania wezwanta'

-. i,i*ygffiXlJ* it*"'i*"g"':'-11:i^lilernienia rub dos'tarczema doda*owvch

dokument6w *ozt'rt'*oiuJwriceniem wniosku,bez iego rozpatrzerua'

5. W terminie I aoi 'ouil'vti 
od daty otnymania*o*ptltu *ytuganych dokument6w'

Fundusz dokonuje analizy tyzyka n'- pod"1*uit 'a"tytii tu sprawie udzielenia

Porqczenia'
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6. Wanmkiem udzielenia porgczenia przez Fundusz jest preprowadzenie analiuy ryzyka
wnioskowanego puez przedsigbiorcg Leasingu zgodnie z metodologiq obowiqzrdqcq w
Funduszu.

$ t3l. W pr4ypadku pozytywnej decyzji w sprawie udzielenia porgczenia, Fundusz zaniera z
przedsigbiorcq urnowg o udzielenie porgczenia. Umowa ta okreCla warunki, na kt6rych
udzielone zostanie porgczenie oraz obowigzki przedsigbiorcy, po spetnieniu ktdrych
Fundusz udzieli porgczenia splaty zobowiqzai wynikaj4cych z Umowy kasingu.

2. Po spelnieniu, ptz.ez przedsigb.iorcq, wymog6w okreSlonych w umowie o udzielenie
porgczenia, Funduv zawiera z Finansujqcym umowg porgczenia (zat4cznik nr 6).

$14
1. Fundusz informuje telefonicznie lub pocztq eiektroniczn4 w sposob zapewniaj4cy

bezpieczeiswo ptzesylanych danych Finansuj4cego o pozytywnej decyzji w sprawie
udzielenia porgczenia i niezwlocznie przesyla do Finansuj4cego dwa egzemplarze
jednoshonnie podpisanej umowy porgczenia, k6rej wz6r ramowy stanowi zalqcmik nr 6
do Regulaninu.

2. Niezwlocznie po otr4rmaniu, Finansujqcy podpisuje drugostronnie umowg porpczeni4
*pisujac datg jej zawarcia, i odsla do Funduszu jeden egzemplarz umowy .

3. Po podpisaniu umo\ry porgczenia przedsigbiorca zobligowany jest do uiszczenia olaty
prowizyjnej za udzielenie porgczenia zgodnie z zapiszrni $ I 8, z zastrzeZeniem $ 2 ust.7.

615
Fundusz ma prawo odm6wi6 udzielenia porgczenia i o decyzji tej informuje Finansuj4cego w
formie pisemnej lub elektronicznej w spos6b zapewniaj4cy bezpieczenstwo pnesylanych
danyc[ w przeci4gu 3 dni roboczych od daty podjgcia negatywnej decyzji o udzieleniu
porgczenia"

$16
Fundusz nie udziela porgczeni4 je:zr,li z analizy ryzyka dokonanej przez Fundusz zgodnie ze
stosowanq metodologi4, wynika brak mozliwoCoi wykonania przez przedsigbiorca eobo\iliqzan
wynik{qcych z Umowy Leasingu.

$17
W sluacji rezygmcji przedsigbiorcy z ubiegania siQ o przlqlanie leasingu Finansuj4cy
zobowiqzany jest do poinfionnowania o tym lakcie Fundusz w formie pisemnej lub
elektronicznej w spos6b zapewniaj4cy bezpieczerlstwo przesylanych danyc[ w terminie 3 dni
roboczych od momentu rezygnacji.

Rozdzial 6
Oplaty prowizyjnc

$18
l. Z f'r'h*u udzielonego porEczenia Fundusz pobiera oplal,v i prowizje uwzglQdniaiqce

a:lnli4 ryzyka pneprowadzonq zgodnie z metodologi4 prz yjgtq w Funduszu.
2. Prowizje i oplaty za udzielanie porgczen pobienne sq zgodnie z obowi4zujqpq w

Funduszu Tabelq oplat i prowizji.
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4.

5.

7.

Prowizja od udzielonych porgczerl' pobierana jest przez Finansuj4cego od przedsigbiorcy

lub potrqcana lesr " 
p,erwszej opiuty l't"tiogowej. i przekazyrvana w terminie 3 dni

,ot*ty.l nu tu.hunek Funduszu wskazzny w umowie porqczenia

ffi;;;d mo2liwo66 przekazania piowizji przez przedsiEbiorca bezpo$rednio na

rachunek Funduszu. Xr"ro[opi. io."'oau'*ptaty przedsigbiorca przekazuje

Finansqj4canu.
W p.arp"Af." aniany warunk6w porEczenia 9a. 

skutg!. wydlutenia okesu. Leasingu

*ui#tiu l"o od priea.igbiorcv piowizja zgodnie z.Tabela oplt i prowizji' o kt6rej

I""*" * 
"J,.i - 

z uwzglEdnieniimoptaty prowizyjnej juz pobranej '

Prowizja" o kt6rej mowa w ust. i powinna byd uiszczona na rachunek Fundwzu

wskazany w aneksie do umowy porEczenia' w terminie do 3 dni roboczych od daty jego

podpisania.
'Pobiane 

oplaty prowiz.vjne nie podlegaj4 zwroto\^i'

Rozdzial 7

Monitorowanie zobowiqzaf z tytulu udzielonych porgczai

$ le

1. Fundusz wspolpracuje z Finansuj4cym'w okesie obowiqzywania porgczenia'. kt6ry
' ;g;;; t io"pio*i *"*ttgtt y*i obowrqzuj4cymr. u Finansuj4cego monitoruje

zdolno66 do wykonywans zobowiezan wynikqiqcych z Umowy Leashgu przedsigbiorcy

"d"pi"*i*"."8c 
ivykosy;;ia isplatyzolowiian wrnikajqqych z Umor+y Leasingu

objgtego Porgczeruem.
2. F;;;rjqpy spotz4dza dla Funduszl kwartalne informacje I s?ni:-rc.alizacii Um6w
- L;G;*y"h objqtych porgczeniem i przekazuje je w terminie do 15 dnia pier*szego

;;d;;; po r.rvu#rt falund*'o*vttl Wz6r laformacji stanowi zal4cmik n1 7. fo
ir"grrirti". o*. aoty.a". leasingo* 

-- 
walutowyih nalezry wykazywac iako

r6vmowartoii w zlotych. po-irztf i"ttt'iu-*"dlug kursu Sredniego NBP z ostatniego dnia

roboczego okresu objqtego sprawozdaniem'

l. iri"-rrf S"V infomruje Fil;.; o wczeiniejszej sptacie Leasingu objqtego porgczeriem'

4. Je2eli przedsigbiorca opoinia sig ze splacaniem Leasingu' Finansuj4cy' zawiadamia o

por"yzJryt Fundusz w ierminie otowiTujrlcym u Finansuj4cego dla takich wydarzei'

S. Fi"^itt".i+"v informuje Fundusz o zmianie umo'ay Leasingu objgtego potg:Tnie*. lry- 
"ty*;i."" 

umowy.Leasingu wplyrvajqca. na wydluZenie okresu waino$ci poqczena'

mo2liwo(c nie wywrqzania*sig 
-przedsigbiorcy 

z umolry Leasingu zabezpieczone,go

;;;;;;"*, mozi uvi objpta porgczeniem na podstawie aneksu do umowv poriczena

po uprzednim uzy'skaniu zgody Funduszu' - ,,
5.1. W przypadku ^,*nifii"iu 

wierzl4elno5ci z" qtulu leasingu u1o1a1naja3111 celu
- ' *r*l;;;"jg zadluzeniu i.inansuj4cy przesyla do Funduizu wniosek Przedsiqbiorcy,

;;d;;;*y restrukturyzacyjnej" ot-' aoto*tnty na podstawie kt6rYch dokonano

i"Jnv 
"aornoiti 

przedsigbiorcy do wvkonania '9qYs'un 
rvvnikaiqcych z umowy'

frociaurg ot<reslonq w 5 I i do 17 stosuje sig odpowiednio'

5.2. Fundusz uyrazi zgoai * ,u*oti. *ro"ry testruLtury zacyjnel w ptzypadku. gdy
- - 

,*Aoaz".e tgazie t<.o*ecino.i restrukturyzac.li zaanZenia, a przedsigbiorca posiadal

GJ",aoroose ao wykonania zobo*iezzn wyrukaj4cych z umowy restrukturyzacyjnej.

5.3" Fundusz moze objqe wierzytelno$d porqczeruem wylacznie na podstawie aneksu do

umowy porgczeni., u la"-v ol'"t potE9"*u nie moze przekroczlr.c prog6w o kt6rYch

mowa w Regulaminie' u 
^Uo*iS'*i"'Funduszu 

z tytulu porqczenia pozostanie. na nie

,*i"nionytn-porio*i.. w*,ottit* wejdcia w zycie aneksu do umowl' jest wniesienie

,;eY-
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6.

naletnych Funduszowi oplat oraz ustanowienie zabe4tieczei obejmujqcych takZe
zobowiqzania kt6rych Warunki splaly ustalono umowq restrukturyzacyjr\q.
Aneks do umowy porgczenia nie zwiqzany z zawarciem umowy restrukturyzacyjnej
Fundusz sgzqdza na podstawie udokumentowanej informacji zgodnie z procedur4
rozpatrywania wniosku o udzielenie porEcz.enia splaty zobowiqzai wynikajqcych z
Umowy Leasingu i przekazuje w takim samym trybie jak umowg porgczcnia, a w
pruypadku nie akceptowania przcz Fundusz znian, Fundusz przesyla do Finansujqcego
odwiadczenie w tej sprawie. Odmowa zaakceptorvania przez Fundusz powyzszych zldan
nie wplywa na skutecznoid dotychczas udzielonego porgczenia.
W przypadku sporz4dzenia aneksu do umowy porgczenia zwigkszaj4cego kwotg
zobowiqzania Funduszu, Finansuj4cy obowi4zany jest ptzyj4i uaktualnion4 deklaracjg
wekslowq uwzglgdniaj4cq zmiany wprowadzane aneksem do umowy porgczenia.
Finansujqcy obowi4zany jcst przekazac do Funduszu ra jego z4danie informacje i
dokumenty dotycz4ce wykorzystania Leasingu objgtego porgczeniem, z uwzglgdnieniem
ust. 9.
Fundusz jest zobowi4zany do przekazywania Bankowi Gospodarstwa Krajowego

sprawozdawczoici z dziatalno$ci operaoyjnej Funduszu. Fundusz pnekazuje stosowne
dokrnenty w terminie 21 dni od zakoirczenia okesu sprawozdawczego ftwartalu
kalendarzowego) wedlug wzoru okre$lonego prnz Burk Gospodastwa Krajowego
(dotyczy tylla fundaszy z udzialem lcopitalowym BGK).

7.

8.

9.

Rozdzial I
Realizacja zobowiqza{ wynikajqcyeh z porgczenia

$20
Fundusz wykona zobowiqzanie wy'nikaj4ce z udzielonego poreczontz. z tastrzeisniem
postanowieri $ 22, jetnli Finansujqcy spehd l4cznie nastgpuj4ce warunki:

l) wypowie urnowg Leasingu i wezwie przedsiEbiorcg do jego splaty po stwierdzeniu
utraty zdolnoSci do wykonyvania zobowi4zafr wynikajacych z Umowy Leasingu
przez przedsigbiorcg lub na skutek niedotrzymania przez przedsigbiorcg innych
warunk6w umowy Leasingu, prziy czym warunek wypowiedzenia umowy nie dotyczy
zobowi4zania wymagalnego w ostatnim dniu umowy Leasingu,

2) skieruje do Funduszu wezwanie do zaplaLy z tytufu porgczenia splaty zobowiqzari
wynikajqcych z Umowy Leasingu wraz z kompletem wymsganych dokmrent6w
wskazanych w tre$ci wezwania, okreSlajqce niesplaconq kwotg Leasingu, po tym jak
przedsilbiorca nie *,yrvi4ze sig z obowi4zku splaty zobowiqzad wynikaj4cych z
Umowy Leasingu.

$21
1. Wezwanie do zaplaty z rytulu udzielonego porgczenia splaty zobowiqzai wynikaj4eych z

Umowy Leasingu musi byi wyslane do Funduszu najp6tniej w ostaulim dniu okresu
waznoici porgczenia (decyduje data sternpla pocaowego lub data zJozenia w Funduszu).

2 , Do wezwania do zaplaty, o kt6rym mowa w ust. l, Finansql4cy zalqcza:
l) kopip wl,powiedzenia umowy Lcasingu(nie dotyczy zobowi4zania wymagalnego w

ostatnim dniu umowy Leasingu).
2) kopig wezwania. przedsigbiorcy do splaty zobowi4zan wynikaj4cych z Umowy

Leasingq
3) wyci4g z ksi4g Finansuj4cego, sfwierdzaj4cy sran zadlutenia przedsigbiorcy, wraz z

podaniem daty rozpoczgcia okresu leasingu,
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4) kopig umowy Leasingu z zawartymi do niej aneksami,

5) o6wiadczenie o oohronie danych osobowych'

6i weksel wlasny in blanco przedsigbiorcy wraz-z dcklaracj4 wekslow4'

7i dokumenty, o kt6rych mowa w g j4 ust.3 pkt 2, konieczne do realizacji prav,
' 

Funduszuiwynikaj4cych z real;Pasii zobowiqzania z tyulu. udzielonego porgczenia'

3. W przypadku stwierdzenia. i2 wezrvanie do zaplaty jest niekomplelne' h undusz zuraca slQ- 
do' Fi'nansuj4cego o jego uzupeinienie. Po usuniEciu uchybieri nas4puje. * rowienie

t"rrninu *yioni*a zobowiqzania. Jedli uchybienia rue zostan4 usunigte w okresie 30 dni

roboczycb- od daty wysqpienia Fun<Iuszu, wezwanie do zaSaty mo2e zosta6 zwr6cone

bez rozpatfl enia.
q. Wri, ivez*arria do zaplaty z tltulu udzielonego porqczenia splaty zobowi4zaf' 

wynikajqcych z Umo*y Leasingu stanowi zal4cztik nr I do ltegulaminu'

i22
1. Fundusz ryplaci pozostal4 do splaty kwoti zadluienia z tytuiu leasingu w proporcjach i na

warunkach olaedlonych w umowie porqczenia'

2. iyp+d;vr*rFundusz zobowiqzania z iytulu porgczenia splaty zobowi4zan wymkalagych

"'fu.o*y 
Leasingu p"ry^*"go w walucie obcej ustalana jest jako mwno$artoSd w

,loty.t.t 
"iit.pf".on'e; 

i*oty Leiingu przeliczonej wedlug kwsu sl*l:q::,:qli:3:gj
przez Narodowy Bank Polski na dzien wlmagalnoici zobowiqzanla' le4z nte wlece1 nz

kwota udzielonego pot9czenla 
$ 23

Fundusz wykona zobowiqzanie wynikaj4ce /porqczenia w terminie 30 dni roboczych od daty

;;y.;;k";plemej dokumentacji wezwania do zaplaty z ryrulu udzielonego porgczeni4 o

kt6rej mowa w g2l ust. 2. 
$ 24

1. W przypadku splaty przez Fundusz zobowiqzania z tltulu porgczeniq Fundusz wstgpu1€

w prawa zaspokoj onego wierzyciela'

2. Z chwilq dokonania splaty, o ktorej -mowa w ust' 1' Fundusz nabywa. splaconE- ;;;;;";, Fi"**jq""e; w kwticie tlokonanej soiatv Fundusz i Finansujqcv

wt4er i4jednakze pi";t%i;;" ;;tp"lti*it Fiiraniujq;ego przed. wierzv'telnodci4

f;;a;; iwrowaalaja ^.uae 
.o*"do piirwszefistwa w zaspokojeniu wierzyelnosci

Finansqiqcego i Frnduszr.:-

3. Finansuj4cY wYdaje Funduszowi:- 
ii * ".y6"fl 

zaiwiadc,enie o dokonanej zaplacie z tytdu u&ielonego porsczeni4- 
.

ii il;"6kr..nry konieczne do realizacji piaw, w. jakie wstqpil Fundusz, za wyjqtkie.m

dokurnenrtiw niez-bgdnych Finansuj4cemu do kontynuacji windykacji z pozostalej

kwoty zadluZenia
4. W roku iochodzenia roszczef, w okesach kwartalnych, Finansuj4cy i Fundusz' zwane
" ;d't"k;; atronami, d;k;;;jq 'iili"'"niu 

ze srodk6w wiasnvch kwot. w wvsokosci

ttttit*ia*j d*no*rnogJ"J"isttanyctt pne' Finansuj4cego i Fundusz.kwor ngo' tj'

;A;;&; po^*".1.ronit1t "iotttl' "ut'lugi .toszczenia" 
w szczeg6lnosci pocho&4cych

ze slrcedz^y plz.arn,o,u'I.^ingu, i teat;zin1i plaYych zabezpieczeri' polega8c€go na
'" **-T;"i';;i9a.y 

st *-v 
.proporcjonalnie 

do .udzialu 
wierzyrelno$ci Funduszu

n^hv'tei \.1' mniku reatiJacii 
"pdtetl'"niu i wierzytelno5ci Finansuj4cego z .tytulu

i#;'s"G";il;i ao t""ioLbi"'u po realizacji przez Fundusz porqczenia) w

wierzvtelno ci ogorem sFo'i-Gelidd po"asiEbiorci' zapewniajqc w ten spos6b

proporcjonalne ponoszenie suat przez Strony'

5.Dochodzenieroszczei,okt6rymmo$'awust'4'omaczawszelkieczyffto:1tidzialania
podejmowane * ""ru 

przvii lti;.*;gq 1* dobrow-olnego zaspokoienia calej naleinofci

Suon, obejmujqce w szczeg6lnoSci postqpowant" *4ao*"' egzekucyjne' &ialania
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mtierzaj4ce do zawarcia ugody, restruktury zacji zadluienia lub innej dobrowolnej splaty

nalernosci, jak r6wnie2 dzialania podejmowane w toku postgpowania upadlo6ciowego.

6. Koszry obslugi roszrzenia- o kt6rych mowa vr' ust. 4, stanowiq wszelkie kosay
zewnQlrrne poniesione bezpo$rednio przez Strong w celu dochodzenia roszczenia, takie
jak koszty oplat s4dowych egzekucyjnych lub innych podobnych optat.

7. Kaidt ze Strol zoborrdqeana jest do zaplaty drugiej Skonie naletno6ci, wynikaj4cej
z rodiczsni\ o kt6rym mowa w ust. 4 rl' terminie 3 miesigcy od zakorlczenia kwartalu
kalendarzowego, w kt6rym zostaly odzyskane kwoty stanowiqce podstawg wyliczenia
naleino{ci. W tym samym tetminio Strona zobowi4zana do zaplaty, zobowi4zana jest
r6wnie2 do przeslania dnrgiej Stronie informacji dotyczqcej odzyskanej kwoty'
poniesionych koszt6w obslugi roszczenia, ku'oty przekazanej, a takze kwoty
informacja sporz?dzana jes zgodnie ze wzolem stanowi4cym zalqcmik nr 9 do

niniejszego Regulaminu.

8. W okesach pdhocmych, a tak2e na z4danie drugiej Strony. Strona prowadzqca dziaiania
w zakesie dochodzenia roszczei przekazuje drugiej Stronie informacjg o podjgtych w
t m okresie dziataniach whdykacyjnych, odzyskanych kwotach, sposobie i terminie ich
uzyskania, poniesionych przez Strong kosztach obslugi roszczenia a takze o majqtku' z
kt6rego nale2nofci mogg ulec zaspokojeniu (lubjego brakn). Drugiej Stronie przysluguje
prawo do wglqdu do dokumentacji Strony przekazuj4cej informacje, zv'ti1z"nsi ,
dochodzeniem roszczen.

9. Strona zobowi4zana do zaplaty przekazuje naleZnodi wynikaj4c4 z podzialu, o kt6rym
mowa w ust. 4 odpowiednio na rachunek l'unduszu lub rachunek Fina$uj4cego wskazany
w umowie porgczenia, wpisuj4c jako tytul wplaty ,,rozliczenie z tytulu odzyskanych kwot

- umowa porgczenia nr ..............".
10. Ostateczne rozliczenie wynikaj4ce z wysoko3ci odzyskanych kwot i zaplata przez Sftong

zobowiezmq nateznej czEici wynikaj4cej z tega rozliezsnia nast4Pi w terminie 90 dtd
roboczych po podjgciu decyzji o zakoriczeniu procesu dochodzenia roszcz.efi,
prowadzonego przez Finansujqcego i Fundusz wzglgdem danego dhrinika. Po&tawq do
rodiczenia jest decyzja, o kt6rej mowa w ust. 10 i li. Odmowa podjqcia przez Strons
deqzji o zakofczeniu procesu dochodzenia roszczen nie stanowi przeszkody do e4dgnia
pnu &ugq ze Suon ostatecznego rozliczenia odzyskanych kwot i zaplaty nalearej czg6ci
wynikajacej z tego rozliczenia.

ll. Dect?ja o zakoriczeniu procesu dochodzpria toszcze* wzglgdem danego dlutnika
podejmowana jest przez obydwie Strony, na wniosek kt6rejkolwiek z nich, zlo2ony po

zakoiczeniu c4mno5ci podjEtych pnez orguty prowadz4ce postgpowanie egzekucyjne
lub upadio6ciowe, w szczeg6lnoJci po wydaniu orzeczenia stwierdzqi4cego zako(czenie
lub umorzenie postgpowania egzekucyjnego lub zakofczenie postgpowania

upadlo$ciowego, jezeli brak jest znanego maj4tku, z ktr5rego nale2no$ci moglyby ulec

zaspokojeniu, alba zlobrry w sytuacji. w kt6rej dluinik dobrowolnie splacil w cdoSci
zadhrienie, albo splacil je w czgici i brak jest jednocze$nie manego majqtku, z kt6rego
nalelno$ci moglyby uiec zaspokoj eniu.

12. Podjgcie decyzji, o ktorej mowa w ust. 10, wyrnaga formy pisemnej. Decyzja zawiera
szczeg6lowe informacje, dotycz4ce prz-ebiegu procesu docho&enia roszczei wzglgdem
danego dluznika, okreSlone w ust. 6 i 7, umozliwiajqce dokonanie na ich podstawie

ostatecznego tozliczenia odzyskanych kwot.

13. Strony zobowiqzane s4 do wsp6lpracy przy dochodzeniu roszczei w taki spos6b, aby
roszczenia Funduszu i Finansuj4cego zosaly zaspokojone w najwy2szej mo2liwej
wysokoici,
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W orryoadku odrzucenia wezwania do zaplaty Fundusz przskute do Finansuj4cego pisemne

;;"d;i;. d;;jiw terminie do 30 dni mbocrych od datv jego otzl'mania'

Roz&irl9
Postanowienia kor[cowe

$26
l. W uzgodnieniu z Finansuj4cym, Fundusz mo.ze d?konart zmian w tre6ci i/lub formie

zalacznik6w ao keur*i;l"iri -ri-y te nie stojq w sprzecznodci z postanowieniami

Reculalninu, z zastrzezeniem ust'2 i3'
2. i;r*^ A4"znik6w, zgodnie zust'l' nie jest:anianq Regulaminu'

3. Zsiany, o kt6rych mowa w ust. i wchodzq w 2ycie po uzyskaniu-zgoff eantu
- 

C"tp"lfl*tt*. Krajowego (dotyczy tylko funduszy z udziatem l<apitalo*ym BGK)'

527
w zakresie nie uregulowanym w Regulaminie stosuje siQ przepisy kodeksu clnYilnego otaz

O$wiadczenie o ochLronie danych osobotych

Warunki uzyskania porgczenia splaty zobowiqrai wynikajqcych z Umowy Leasingu

Wniosek o udzielenle porgczenia splaty zobowi4zan yvnikajwych z Umowy Leasingu

Informacjaostanierealizacjium6rvLeasinguobjgtychporgczeniem

Wezwanie do apiaty z tylulu porqczenia sfaty zobowiqzari *ynikajqcyeh z Umowy

Leasingu

Rozticzenie z tytulu odzyskanych kwot

:^ },
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Z;4hcztrik trr 2

dnia.................,.,.......,...
(rnisjs.orjroae)

!|ai i &ti l'nllg

DEKLARACJA WAKSLOWA

do weksla wlasnego in blanco w)$awronego pr2e2................-.....:........................

z siedziblmiejscem zamieszkania w ..............-.........-..;;i-* " . ..:-.::.::

na zabezpieczenie prawne porgczenia w wysoko$ci ......... zl (slownie:.....,............,.....,...
zlotych) udzielonega pr2e2........... z.wany dalej ,,Funduszom", k6re to
porgczenie stanowi zabezpieczenie splaty zobowi4zali wyrikajqcych z Umory Leasingu przyznanego
pr2e2.,,.....,...,..,_ 

{nrz*a 9inanrul!r*s./

zwanego dalej ,,Finansuj4cym", w kwocie..............-.........il;;il;.-...fslownie................)

na podstawi€ umo*y Lrasingu nr .......... z dnia

JalMy ninej podpisany/ni w zalqczeniu skladam/my do dyspozrycji Funduszu weksel wlasny in blanco
z klauzulg ,,bez protsstu" z mojego/naszego wystawienia, kt6ry Fundusz ma prawo wypelniC w
ko2dym czasie na sumg odpowiadaj4c4 mojemu/naszemu zobowiqzaniu wobes Funduszu z tytulu
porgczeoia wy2ej wymienionogo Leasingu* pri]rnanego przoz Finansuj4cego orat weksel tetr

opatrzyd dat4 platnosci wedfug w{asnego uznani4 prryjednoczosnym zawiadomieniu mnielnas listem
poleconym, kr6ry powinien by6 wyshny pr4aajrnniej na 7 dni przrd terminem fiatno*ci weksla na
adres:

Jako miejsee platno5ci weksla wskazujg/jemy .... ........... w

Weksel zostanie z*rdcony po sptacie naleznoSci . . . . . . . . . . . . . " . . . . 
: 

. . . . . . . . . . . . . . .
(spos6b zwrotu weksla)

(czy'telny podpis/y Wyatawcy orm pieczgl frny)
To2samo56 os6b upowalnionych do zaciqgania zobowiqzari wekslowych w imieniu Wyslawcy weksla
zostda usblona na podstawie:

(inig i nq.wbko)

(imig i nazwisko)

(nara,a, seria i numer dolumentu toitamo.ici)

(nuwL seria i nunter datumentu totsamalci)
Potwierdzam wlasnorycznoSd dofonogolych w mojej obocnodci podpistti6w Wystawcy
na deklracji i wekslu:

r&1'4.ttt r^1e t6 f tner.t on: P'4),4ltuhiqM rtnd@$.Eo)

I.r O6wiadczan, in wyruiznlt zgodg na zaciqgnigcie po*yrszego a;bowiqzania oraz wystawionie
powyzszego weksl. przez mojego malzonka jako prawne

zabezpieczenie polgezenia udzielonego przez Funduv.

(imic i nazwkko, nozwa, seria i numer dokumenlu tEsqmoici)

IL* Niniejsrym porqczam/y solidarnie za wszystkie zobowi4zania
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. 0;;;; ;;;il;i;;,i;;;';;;;u;,:;:";" " " " " " "

legirymuj4oego si9 dokumentem tozsamoici ...................... .
na",i i'iiili.' idj*ii,iiiii:,;i;e;oi;ii " ",

zareJesrowanego w pod numergm .................,......................n,

z tytulu por?czenia u&ielonego przez Funduv jako zabezpieczenie splaty* zobowinzali wynikqjqcych z

Umowy Leasingu, pr2ymanego pnez

d6 koft spo.dcncyjtry portcz.y.Ela

(inia t ,ot*Btlr rd'va. cdds fote$trt.k *cksla)

(nazwa Finanuj 4cego)

...........,.... w kwocie .......,......-.... (slovrnie . . . .. . . . . . ... .. . . . - . . - . . , . . . . . . .. . . ...)
(kvotq i waluto Leasingu)

na podstewie umowy Loasingu nr ,., ...,.,,, z dnia ,.,....,...,..,,.., na dow6d czego ztoNylem,{i$my na
wekslu m6j/nasz podpis jako porgczyciel za Wystawcg. Jednoczeinie wyra2atnly zgodi na tr6Sc
powyzszej dcklaracji. W nzie wypelnienia weksla przez Fundusz powinienem/niimy byd na r6wni z
Wystawcg zawiadolriony/mieri o tym listem poleeonyn, kt6ry powinien byd wyslany praynajmniej
nfi 7 dni przed terminem platnodci na
adres:...........,.....

TL
1.* O$wiadczam, 2e wyrszam zgod! la porgczenie powy2szego weksla przez mojego malzonka

JaKO pmwne zao€zpteczente por?czenla udzleton€go przez
Fundusz

"""""'ifiii;ili'.ii;:';a;;;';;;:;t;;i;;:;;t;i;;;;;i;';;i;;;;i;i;""""""' ?i;,iii',;;ilol;6 '?i;i;;ilb'..1;turi" " -

2.* Oiwiadezam, ,e wyraZem zgodg na porgczenie po$Tzszego weksla przcz mojego mat2onka

i,;d;;. 
jako prawne zabczpieczenie porpczenia udzielonego p'nrz

tnq t @s'o. ha'r'd. s.r,c , 
"un 

q &*"'crt; tu;!i;;,(!) 'ii,4 ;|it;L i;;i"4i;.1,;';Aif.i'

Potwiedzam wlasnorgczto6c podpisul6w maltonka Wystawcy/Porgczyciela weksla/nat2onka Porgczycielr
wckslar elolonegofch w mojej obecnosci.

TotsanoS4 os6b poqcajqcych weksel zostda ustrlona na podsiawie:

(nsz\ea, serfut i numer dokamentu totsamo$ci)

(ndz\97 seia i numer dohrmenta to^amoici)

(dola, czytelnie inig i nazwisko oraz padpir prucovnika l;inansujqcsgo)

' ,kpotrzbtt tballtt

Za&Fzrik - Instrukcia r,ylrrehiaria weksla ir? 6/arco oraz deklaracji wekslowei
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Zalgcznik do Zalacznika Nr 2

lnstrukcir wvDelnisnis wekt|r ,n ,raJrco oraz deklrr+cii *?kslowei

L Uwad oe6lne'

Z: wzgldu na formg prau.n4 porgcz,eniobiorcdw w),rdaric n aLzt ]gzt pr4Padki: sp6lki wpisanc do KRS, osoly

tiryczie'i sp6lki cywilne. s-po*ami wpisan.vmi do KRS sq: sp6lki z.ograniczonq odpowiedzialnosciq, sp6lki

atcyine, spd*ijawne, sp6lki' komandytowe, sp6tki partnerskie, sp6lki komandltowo-akcyjne. Niekicdy wcksel

n,oii *yia*i"C sp6tki wpisane nadal do rejecrru handlowego" W6wczas stosde si9 odpowiednio rsguly

aodce." spOtef *pisanyctr do KRS. kzedstawione rcguly dotyczqce spdlek cywilnych zaktadqi& ,t ich

wsp6lnikami sq wyl4czlie osoby fizycane.

Zaiaay p.Apiry*inia - polegj4 na tym, ze albo podpis peinym.imieniem i nazwiskiem bgdzie jednoz'czrie

"rytfir', "ft 
ni""ryr"tny poApis naiczy ponizej w na,,r,iasie opisa4 czgelnie pelnym imietiem i nazwiskiem.

oujt"piil'C*Xon"-ymi titeraml. Wszystkle podpisy na wekslq Deklaracji powinny byd notarialnic 
_

pJSwiadczone tuU ilofone w obecnofci praco$nika FiMnsuj4cego. Dane ka2dej o3oby, kt6re s4 umieszczane na

wekslu, Deklaracji winny byC potwierdzone przez pracownika fin&nsuJqcego'

Il. lnformrcil nL wvDelnianir wek3la i d€kteacii *€krlowei'

l. Finansujecy po otrz)naniu z Funduszu informacji o podjqtej decyzji o udzieleniu .porqczeni4
muo\"iijoiy j.st przyj4i od przedsigbiorcy z:bezpicczenie na rzecz Funduszu w formie weksla wlasnego

in blanco wraz z doklaracjq wckslow4.

2.NBweksluwystawionymprzezosobg|zycmqtrgd4c4wzwiqzkunralzeiskim,wktorymobowi4zqje
ustawowa'rvsp6lnoSimai4tkowa,-wymaganej€stporyczJniewsp6imalZonka
ijego o6*iaacrenie na deklaracji wekslowej (pkt. t i It), od kt6rego Finansuj4cy przyjmuje tak'e

oJwiadczenic o ochronie danych osobotych
f. w prapadku porqczenia na wekslu pu€z innego poreczyciela, niz wymieniony w.pkt 2' *ymagane jesl- 

i"g! ii*i.aclerie na deklnracji wekslowei Okt ll)' od kt6rego Finansujqcy przyjmu.je 
.takze

oiirriadczenie o ockonie danych osobo*1ch, a jc$lijest w zwi4zku malZeiskim, w kt6rym obswi4zuje

ustawowa wsp6lnos€ majqtkowa' to od jego malzonka nale2y przyi4i:

a) oSwiadczenie na deklaracji wekslowej (pkt l'll)'
b) o3wiadczenie o ochronie danych osobowych'

q, p;pisy na weklu oraz na deklaracji wekslowej, skladane sA. w ob€cno3ci pracownika Finansrj4c€go'' 
Lori'i"t*irra"" na dekkracji weksiowej wlasnorQcmo$e tych podpis6w oraz wydaje kopie deklaracji

wel*lo*ej osobom podpisuj4cym tQ dcklarncje'

5. Dokumeniy, o krdrych mowa iv powytej pzlchowywane sn przez Finansd4c€go' ktdry przek'zuje je do

Funduszu wraz z wez$aniem do zaplaty z D'tulu porQczenla'

O. W pr"yp"am oie Rlst4pienia Finansuj4c€go do Funduszu z wezw-aniem do zaplaty' po uPly\'Yie wainosci

porgc;nia rinansujqcugo ,oro.u prr"d"ig6iorcy weksel, w sposdb stosowany u Finansujqcego do zwrotu

takiego dokumertu

Ill. l spilki wobsne do KRs.

Podpis3oie weksls
W"-Gipoi"ini"n zostai podpisant na przedniej sttonie przez osoby_ reprczentuj4ce przedsigbiorca, zgodnie z

dostarczonym odpis"* , kni. lriedsigbiorca powinien przystawid piecz4tke firmow4. Poni2ej pieczqtki osoby

."pt"t*,u.iq." pizedsigbiorca podpisuiq si9 wiasnorgcmie zgo<lnie z Przedstasionymi w uwagach og6lnych

z:saOaroi poapisyt ania- Ponizej podpisu danei osoby nale:,v podaC jej numer PESEL' popt:ed'ajqc go

wlrazen ,,PESEL".

Wypelliani€ Dcklsracji wekslowej
ou1,!-p.".*iEulot"y za:wierajq: naiwg, adres siedziby i numer KRS. przedsiqbiorcy' Nr KRS porrinien byd

zsodo; z przedsrawionym wraz z wnioskiem odpiiem z KRS, nie starsz,'m ni2 3 miosi4ee W czpdci

j;ilt-;n ;po*'u.a,iony"t do zaciqgania zobowi4::ar1..." podai€ si' d*ne os6b 
. 
repr*entui4cych

iioarletur"e, klOrJ podpisay\reksel i ktdrt sq do tego upowainiono zgodnie z przedstawionym w)?isem z

kRS. ti"* ri'zarnieraja:' imiona i nazwiska. ni do*oiu olobistego i numery PESEL tych osdb. Deklaracja

t,. :t,
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powinna zodaC podpisana przez te same osoby, h6rc podpisaly weksel, 4odnie z przedrtawiorymi w uwag&h
og6lnych zasadami podpisywanis. W przlpadku, gdy osoby wystawiajqce weksel znajdqjq sig *:xiq::ku
rnalze{skim postgpujemy zgodnie z zapisami pkt. Il.

Udziehni€ por$zed vcl(sl,owych
Od malronk6w os6b, kdre podpisaly weksel Fundusz wymaga udzielenia porgczenia wekslowego. W

odosobnionych przyprdkach Fundl5z moze zqdad porgczenia weklowego od os6b trzccich. I&zda osoba
udzielaj+ca porgczenia wekslorego w dolnej czesci weksla wlasnoryczrie ugisuje wyaz,,poqczam" i sklada
pod nim sw6j podpis zgodnie z przedstawionymi w uwagach og6lnych zasadami podpisywania. ponizej
podpisu danej osoby nale2,v podacjsj numer PESEL, poprzredzaj4c go rvyrazem ,,PESEL".

lll 2. Ogobv lizvczne.

Podpisrnle wekrll
wekscl powinieo zostac podpisany ra przodni€j stronie przez mobg fizycm4 prowadz4c4 dzirlolno$c
gospodarczq zgodni€ z przedstalrionymi w uwagach og6inych asadami podpisywania. poni2ej podpisu nalezy
poderi numer PESEL osoby frzlcaej, peprze,lzajqc go lryftucm ,,PESEL'', naiomiast nie podaje sig Zadnych
nazq pod la6ryni osoba fizTozna prowa&i dzialalnoid gospodarc4.

Wypeltrianle DcHrrr|cjl wekslowej
Dane zawierajq: imig i nazwisko, adres zarnieszkania prz:dsiebiorcy. W przlpadku, gdy osoby wysiswirj$e
weksel aajduj4 sip w zwiqzku malzetukim pos4pujemy zgodnie z zapisami pkt. IL Deklaracja powinna zosta{
podpisana przez przedsigbiorcg zgo&lie z przedstawionymi w uwagach og6lnych zasadami podpisywania"

Udzielanic porgczrfl rvol$lowlch
Od malronkdw os6b, Lt6re podpisaly weksel Fundusz wymaga udzielsnia porgczeria wekslowego. W
odosobnionych prrypadkach Fundus2 moze zqdac porgczenia weklowego od or6b trz€cich. Katda osoba
udzielaj4sr poryczenia wekslowego w dolnej czjsci weksla wlasnorgcmie wpisuje wyraz ,,porgczam.' i sklada
pod nim sw6j podpis zgodnie z pzedsrawionymi rv uwagach og6lnych zasadami podpisywsnis. podzej
podpisu darej osoby nal€Zy podad jej numer PESEL, poprzcdzaj4c go wyrazem ,,PESEU'.

I|1. 3. Spdlki cvrvllno.

Podpissnie wekrlr
w.przypadku przedsigbiorcy bgdqcego spdlkq cywilnq, cryli podmiotem, k6ry nic ma zdolno$ci wekslowej,
weksel powinien zostac podpisany na przedniej strony przez wszysrkich *sp6lnik6w tej sp&ki aodnie z
ptzed$bwionymi 

.w uwagach ogdlnych zasadami podpisywania. Podpisanie przez wszystkiah wspdlnikOw jesr
koniecare, : sklad osobowy spd&i nalezy ustslid na podstawie dostarczonej urnowy sp6lki cywilncj, ewennaLie
z aneksami anieniajqcymi joj sklad osobowy. poni2ej podpis! danego wspdlnika nalery podad jego numer
PESe] , poprzld:ajqc go wyrazem ,.PESEL", natomiast nie podaje sie nazwy sp6lki cywilnoj ani zadncgo innego
odii.olania do hcz4cego osoby podpisqi4ce yelsel stosmku sp6lki.

Wyp€ltirtrie Deklerecji wekslowej
Dane w:rystkich wsp6lnik6w wpisywane s4 w czgsci prze .r.cmnei na dane wystawcy. Dane kazdego
w3p6lnika 0"zeba poprzedzic liczbq porz4dkow4. W czqsci przeaaczonej na dane przedsigbiorcy umieszcza s19
dsne sp6lki cywilnej, czyli jej.nazwg, imiona i nazwiska wspolnikdw oraz adres siedziby spd,lki. Deklaracja
powinna. zostad podpisana przez wszystkich wsp6lnik6w zgodnie z pzedstawionymi w uwagach og6lnyit
zasadr{i podpisywgnia. w prz}padl'u. gdy osoby wystawiaj4ce vekel znajdljq ii9 w zwiqz[u rnarusiir,
poslfpujemy zgodnie z zapisami p}:t. ll,

Udrieknie porgczet wckslowych
od mal2onk6w os6b, kdre podpisaty- weksel Fundusz wymaga udzi€lenia porgczenia wekslowego. w
odosobnionycb prrypadkach Fundusz mo2e 24dai porgczenia wekstowego od osob Ezecich. Kazdalsoba
udzielajqca porgczenia wekslo*ego w dolnej czgsci weksla wlasnorgcnie wpisuje wyraz ,,porgczam" i sklada
pod nim sw6j podpis zgodnie z prz€dstawionlmi w urvagach og6lnych zasadami podpisnaania. ponizej
podpisu dancj osoby nalety podadjej nunrer PESEL, poprzedzajqc go wyrazem ,,pESE!';.
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J.

Zslrsik nr 3

OSWIADCZENTE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCII
Wyra2am zgodq na poewar-nie przez Fundusz informacj i zamieszczonych w niniejszym

oiwiadczeniu stanowi4cych d"t"';tt';;, ;t;"ie z art'-2f ust' l-pkt' 
,1. 

Ustawy o ochrouie

ilfi;;;fii.ilirzg sierpnia leeT iDiu leeT nr 133 poz 883' z poin' ar')'

Na podstawie art" 24 Ustawv o uio"fspni"ninlnformaqii gcspodarczv:h z:9 ryt-q:1i]:Jl:5:
iJi.fi" Or. U.z2010r'ni8l pot 530 zpoiA zmianami)' upowainiam Fundusz do wyst4Prenra

f'J;i;ffi;; ii,a a"'u*'irr"rmacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczvch

dotycz4cych moich zobowiezai'

Wyra2am zgodg na gromadzenre. Drzetwazanie i udostgpnianie przez BIG przekazanych przez

Fundusz, a dolycz4cych mnle lifo'macii w rakesie przewidzianym przepisami Ustawy o

"i"ttup}",r" 
i"nrormac.li s":pi;;t;it' oraz innvch, ustatY - powstalvch w zwiqzku z

porgczeniem. ktorego oswta;nie dnrycry' sk-u1kujS"n oodieciem przez Fundusz

odpowiednich czynnosci - p,,,, oil"'-nitliiiii "it 
z t*a oa ani" ot'tymania przez BIG rakiej

informacji lub zaPYanta.

O6wiadczam,iepo$y?szezgodyiupowainieniazostalyudzielonedobrowolnie'Zostalem
poinformowany o przyrtuguie"yfli, *'poatt"*i" u* 24 ust',1 pkt' 3 Ustawy o ochronie danyr:h

il;;;;.ft;i. ;" ;sii; i po-pra''iunia swoich danvch osobo*vch' a ukie o celu ich

zbierania oraz o miejscu iotr przechir"'v*ani., ti. siedzibie Funduszu ul. wotnodci 4 w Dzialdowie

oraz w siedzibie Biura Informacji Gospodarczej S'A'

Cffi,uof,;:;;;"i"t poioio'to'nany' te ?'goda.wyraiona w pkt 4 moi' zostae ptzeze mnie

ilil;'L;t; czasie w formie pir"ro"go os*i.d.""nia ziozonego w Funduszu.

ffili#ffi: ..poreczenia Kredvtowe'' .sp'' 9 "i',-:il':11-I* 
o:111"J.',:,."''

Wolno{ci 4 (dalej: Fundus') i"ffi;;;;;-* "ttu 
pooj*iu .niezbsdnvch 

dzblah 
' 
*viqzanvch z

udzieteniem lub wykonanren p;;;;;i"-;t* * 
"rtu 

iuyp*nitnia usprawiedliwionych po$zeb

Funduszu mriqzalych, *yttony*oiii"tn odpowiednich czynnodci' dane osobowe O3wiadczaj4cego

mog4 by6 przekarywene ao uiu*'rntot*"tii L"tp"a"*oi taalej: 8lC) na podstawie Uslawy z dnis

09 kwiemia 2010 r. - Ustawy o ;d*tep#J;fgrmacji gospodarczych (tekstjednolitv.olU' Zf.to

"r 
ii, i"i. si6, , po2ri' an")-oraz mog+ by6 przechowywane przez BiG przez okres nie illuiszy nL 2

lata od dnia otrzymanta po*'" gii' :/rpionia z 
-i'unduszu, 

w zwiqzku z wnioskiem' ld6rego

o5wiadczenie dotycry, st utful4cym poalgti"t ptttt Fundusz odpowiednich czynno$ci' Dane t€ mog4

byd udostgpniane przez BIQ Uu'iftoi'ot- innym Instytucjom wynienionym I -U-tiY::""
;;.,rp;i""i" informacji gospodarczvch w zakresie tam ofes]oym ofwiadczaj4cemu p1l,1li:l:

tra*l'*gfqd" tto s*oic-h ianyctl'o'az ich poprawiania' a taktr Drawo i4danta zaprznstana

Drz€twarzania danycr, i *ni"s,eoia"spr*ii*" * iiip"at*rt oke!lonycir w ustawic o udostqpnianiu

informacji gosPodarczl ch

i ;iili' i';;; n:ii' ix;; ;n! 6'i&i;

iii;;;a;;;;;ti;;;;;'

N:,;;;;. ;;:;i;:' ;;;;; ;i;L;;;;;' ;;;;;;;;i; i ;;a niie r P E\ EL

PodPb o3wil&z,1lce8o
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Zabcaik nr 4

Warunki uzyskania porgczeni* splaty zobowiqzan wynikajqcych z Umowy Leaeingu

Wrrunki u&ielenia por?c2.6

$1
O porgczenie mo2e ubiegac sig przedsigbiorc4 kt6rego zdolno5C do wykonyvania
zobowiqzaf rynikaj4cych z Umowy kasingu zostala pozyywnie zweryfikowana przez
Finnnsqj 4cego.
Porgczenie nie moze byd udzielone przedsigbiorcy znajduj4cemu sig w mrdnej sytuacji w
rozumieniu zapis6w rozdzial:d 2. I - Wytycznych wsp6lnotowych dotyczqcych pomocy
pafstwa w celu ratowania i resrruktr.nyzacj.i zag:o2onych prredsigbiorslw w Irudnej
sytuacji (Dz Urz. WE C244/2201.10.2004r.).
Porgczeniem mo2e byi objgty wyl4cznie Leasing przeuraczonyla na finansowanie
dzidalno$ci gospodarczei przedsigbiorcy.
Poryczeniem mogg byd objgte leasingi przyznane przez Finansuj4cych, z kt6rymi Fundusz
podpisal umowg o wsp6lpracy.
'Warunkiem udzielenia porgczenia jest ustanowienie przez przedsigbiorcg zabezpieczenia
na rzer.z Funduszu, na wypadek roszczef wynikaj4cych z tytulu wykonania obowiezk6w
porpczyciela-
O porgczenie Leasingq Funduszu mo2e ubiega6 sig przedsigbiorca prowadzqcy
dzielslnodd gospodarcz4, maj4cy siedzibg lub realizuj4cy inwestycje na terenie
wojew6dztwa warmiisko-mazurskie go.
Warunkiem wej6cia por?cz€nia w zycie jest wniesienie przez przedsigbioreg prowizji za
udzielenie porgczenia na rachunek Ftmduszu wskazany w umowie porgczenia-

$2
Porgczenia udzielane s4 w zlotych, do kwoly z gitry omaczonej.
Porgczenie jest terminowe i jest udzielaae na okres Leasingu. wydiuZony o 6 miesigcy,
jednak nie dlutszy niZ 66 miesigcy, z zastrze2eniem ust. 3 i 4.

3. Zar74 Fundxzu mo2e wyrazii zgodg na udzielenie porgczania na okres Leasingt1
w-vdluzony o 6 miesigcy, jednak nie dluisry niz 126 miesigcy.
Zarz?d Funduszu moin wyrazi(, zgodg na udzielenie porgczenia na okres k6tszy niz
okes Leasingu.
Porgczenia splaty zobor*'iqzari wynikaj4cych z Umowy Leasingu w walucie obcej ldzi6l3
sig w zlotych jako ro*nowartoSd kwoty Leasingu objgtej porgczenienl przeliczonej
wediug Sredrfego kursu walut NBP obowiqzuj4cego w dniu zawarcia umowy Leasingu.

$3
Wartodd por€czenia nie mo2e przekroczyC 80 % kwoty przyaunego leasingu bez odsctck
i innych koszt6w Leasingu.
Maksymalna warto3i jednostkowego porgczenia jest u stalarla przez Zara4d Funduszu i nie
moze przekaczai 5 % jego kapitalu porgczeniowego.
L4czna warto$d zobowiqzari Funduszu z ryfiJfu por-eczei u&ielonych jednemu
przedsigbiorcy lub jednostkom powiqzanym w mzumieniu ustawy z dnia 29 wrzesnia
1994r. o rachunkowoSci (Dz. U. z 2002 r. rtr 76,poz. 694, z gtfn. ian.) nie mo2e
prznkraczat 5 % jego kapitaiu porgczeniowego.
W przypadku porgczenia udzielanego przedsigbiorcy wraz z innym fi.rnduszem lub
funduszami l4czna warto66 porgczenia nie mozc przekroczyc 80% kwoty przyznanego
Leasingu bez odsetek i innyoh koszt6w Leasingu.

1.

2.

J.

l.

2.

J.
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Zabezpieczenia

$4
l. Prawne zabe'4ieczenie na rzecz Funduszu na uypadek roszczefi wynikaj4cych z tyrulu

*ykonania obowiqzk6w porgczyciela stanowi rveksel wlasny in blanco przedsigbiorcy

wraz z deklaracj4 wekslow4.
2. Podpisy na wekslu oraz na deklaracji wekslowej, skladane s4 w obecnodci pracownika

Finansuj4cego, ktdry potwierdza na deklaracji wekslowej wlxnorgcznoiC tych podpis6w

oraz wydqie kopig tlekiaracji wekslowej osobom podpisuj4cym.
3. Na wekslu wystawionym przez osobg frzyczrlq bgdqc4 w zvli4zJt;u malipriskim, w ktdrym

obowi4zuje ustawowa wsp6lno5i majq&owa, wymagane jesr porgczenie wspoknal2onka i
jego odwiadczenie na dekluacji wekslowej.

4. Od osoby, o kt6rej mowa w ust. 3, Finansuj4cy zobowiqzany jest przyj# r6unieZ

odwiadczenie o ochronie danych osobowych.
5. Od irurego porgczyciela niz wymieniony w ust. 3 1ub osoby usranawiaj4c€j inne

zabezpiecz*nie porgczenia wymagane jest oSwiadczenie o ochtonic danych osobowych,
jesli wystgpuje w zwiqzku z porqczeniem jako osoba ftzyczna dokonuj4ca cz1':rno3ci

prawnej niez*'i4zanej bezpodrednio z jej dzialalno$ciq gospodarczq lub zawodow4.

6. Je3li porgczyciel weksla (inny niz mal2onek wystawc-v) jest w zwi4zku mal2enskim, w
kl6rym obo*'iqzuje ustawowa wsp6lnoii maj4tkowa, to od jego wsp6lmal2onka

wymagane jest o$wiadczenie na deklaracji wekslowej oraz odwiadczenie o ochronie

danych osobowych.

$s
1. Fundusz mo2e uzale2ni6 decyzjg o udzieleniu porQczenia od ustanowienia dodatkowego

zabezpieczenia, poza okredlonym w $ 4 ust.l, jeili przedsigrazigcie bqd4ce przedmiotem

Leasingu obarczone.iest szczeg6lnie *ysokim ryzykiem-
2, Fundgsz w lzgodnieniu z przedsigbiorcq, dokonuje wyboru dodatkowego zabezpieczenia

spoSr6d akceptowany ch pnez Fundusz rodzaj6w zabezpiecz.eh rzeczowych i osobistych

oraz sprawdza prawidlowos6 wysrawienia dokumenl6w potwierdzqiqcych ustanowienie

tego zabezpieczenia.
3, Czynnodci niqzane z ustanowieniem przez przedsigbiorcg dodatkowego zabezpieczeni4 o

kt6rym mowa w ust. 2, dokonywane s4 w Funduszu lub w innej instytucji - przed

podpisaniem przez Fundusz urnowy porgczenia z Finansuj4cym.

Procedura udzielenia Porgczenia

$6
1. Wniosek o udzielenie porqczenia wraz z zal4cznikami przedsigbiorca skiada u

Finansuj4cego na formularzu okeilonym przez Fundusz'
2. Wnioskodawca oSwiadcza we wniosku, 2e zapomal sig z niniejszymi Warunkami.

3. Wniosek o udzielenie porgczenia, podlega analizie ryzyk4 przeprowadzanel przez

Fundusz zgodnie ze stosowan4 metodologi4.
4. Fundusz more wezwae przedsiEbiorcp, za poirednictwem Fipnsuj4cego do uzupelnienia

dokument6w' dolqczonych do wniosku lub do przekazania dodatkowych dokument6w - w
terminie do 7 dni roboczych od daty ot-zymania wezwacia w tej sprawie.

5. Niedotrzymanie terminu uzupelnienia lub dostarczenia dodatkowych dokument6w
do Funduszu mote skutkowad zrvroceniem wniosku przedsigbiorcy bez rozpatrzenia.
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6. W terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania kompletu wymaganych dokument6w,
Frmdusz dokonuje analizy ryzyka oraz podejmuje decyzjg w spnwie u&ielenia
porqczenia.

7. Warunkiem udzielenia porpczenia przez Fundusz jest przeprowadzelie analizy ryzyka
wnioskowanego przez przedsigbiorca leasingu zgodnie z metodologiq obowipujqcq w
Funduszu.

8. W prrypadku poz.vrywnej decyzji w sprawie udzielenia porjczenia, Fundusz zawiera z
przedsigbiorc4 umowg o udzielenie porgczenia. Umowa ta okre6la warunki, na kt6rych
udzielone zostanie porgczenie oraz obowi4zki przedsigbiorcy, po spelnieniu lc6rych
Fundusz udzieli porgczenia splaty zobowiqzai wynikajqcych z Umouy Leasingu.

9. Po spelnieniu. przez przedsigbiorcg, wymog6w okredlonych w umowie o u&ielenie
porgczenia, Fundusz zawiera z Finansuj4cym umowg porgczenia.

10. Po podpisaniu umowy. poriczenia pomigdz,v Funduszem a Finansuj4cym, przedsigbiorca
zobligowany jest do uiszczenia oplaty prowizyjnej za udzielenie porgczenia zgodnie z
zapisami $7 - celem umo2liwienia wejdcia porgczenia w z.vcie.

11. Fundusz ma prawo odm6wii udzieleaia porqczenia" w przypadku gdy z analizy, o kt6rej
mowa w ust. 3 wyniks" 2e przedsiqbiorca nie posiada zdolnodci do wykonywania
zobowiqzrf wynikaj4cych z Umowy Leasingu.

Oplaty prow@jne

s7
1. Fundusz pobiera oplaty i prowizje uwzglgdniajqce anzlizg ryzyka przepmwadzon4

zgodnie z metodologiq przyjgt4 w Funduszu.
2, Prowizje i oplaty za udzielanie porgczeri pobierane sq zgodnie z obowiqzuj4o4 w

Funduszu Tabel4 oplat i prowizji,
3. Prowizja od udzielonych porgczeri, z zastrzs2eniem ust. 5, pobierana jex prtz

Finansujqcego od PrzedsiEbiorcy lub pouqcana jest z pierwszej transzy Leasingu i
przekazywana w terminie 3 dni roboczych na rachunek Frmduszu wskazany w umowie
porgczenia-

4. Dopuszcza sig mozliwoid przekazarfa prowaii przez przedsigbiorca bezpo3rednio na
rachrmek Funduszu. Kserokopie dowodu wlaty Przedsiqbiorca przekazuje
Finansuj4cemu,

5. W przypadku zniany warunk6w porpczenia na skutek zwigkszenia kwoty Leasingu i/lub
wydfu2enia okresu jego/jej wa2no6ci pobierana jest od przedsigbiorcy prowizja zgodnie z
Tabel4 oplat i prowizji, o kt6rej mowa w ust. 2 - z uwzglgdnienian oplaty prowiryjnej
ju2 pobranej.

6. Prowizja. o kt6rej mowa w ust, 5 powinna byd uiszcmna na rachunek Funduszu
wskazany w aneksie do umowy porgczeni4 w terminie do 3 dni roboczych od daty jego
podpisania

7. Pobrane oplaty prowizyjne nie podlegaj4 zwrotowi.

$8
W przypadku wykonania zobowi4zania wynikajrpego z umo*y porgczenia Fundusz bgdzie
docho&il swojej wierzytelno$ci bezpodrednio od przedsipbiorcy.
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Zalscznik nr 5

Datr wplyrv{ wdot}u do
Furduvru:

Nrrrrer *nio8kr rv
Fuaduszu:

Xumcr klieata:

I. INFORMACJA O ?RZEDSI4BIORCY

l. Wnioskujg/mY udzrelenie porgczenia udzielanego

(n E*s t o.b.x l:i,unflJq.P)

w kwocie ........ na ok€s "' z przeztacznnten na

lkvola |za.ringu)

.......';;'6i6;..

2. Wnioskujg/my o porgczenis na okrcs "" " " ""'miesiecy w kwocie

zl stBnowiqcej 9/o kwoty Leasingu wymienionego w plt' l '

(DriEscowo6i) (pieczgifruowa) (podpi.ty osdb tlPowotnionYch do

r e p rc z e nt ols a n ia P n e ds igb io r q)

@fimQ nezrisko. nr tcl, ldrca emril/t

l0.fKD'il

o,NP L[,{]-{a* -'

l6.F rogloro*ane zrtrudnienio v okresle
15. Wirlkolt z.lrudni.nisl
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w przypadlu d2iolowcdw, posiadqj4 ponad 2A % udziddw,
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Do wiadomof ei Przedsiebiorcv:

(dalej: Fundusz) infonmrje o mo2iiwoSci przekazania

naava i rdt95 fudulru

danvch Przedsiebiorcy do systemu Biura Informacji Gospodarczej (dalej system BIG)'

;il;j;;;';;;i;. u.tu*v " dnia l4lutegi l!o: r' - ustawv o udostepnianiu

i"f;;ji;".p.darczych (tekst jeinolitv Dz'U' 2003 nr 50, paz' 424'zp61b' wr')'

Oswiadczenie Przedsiebio.rcy :

1. O$wiadczam/y, 2r sxlao;j4c niniejszy wniosek zapomalemlliSrty sig z zasalamt
' ;;;i; p#rz Fundusi'wnioskowanego porgczenia okreSlonymi w ,,Warunkach

ory.^.r,Iiu pntEotenia spiaty zobowiqzan wynikajqcych z Umowy Leasingu" '.

2. ;il;;;;v, z. j.tt"ittLltv i *"'lestenlsmv'). powiqzanvli kapitalowo .lub- 
orgunizacyj"le'z czlonkiem 7a;/4fu" Rady-Nadzorczej lub osob4 zajmujac4 stanowisko

kierownicze w Funduszu

3.oswiadczarr/y,2eupowazniam/yFinansujqcegoiFunduszdoprzekazywaniainformacji
na m6j/nasz temat ztviezarry z ubieganiem sig o porqczente'

4. oswiadczam/ y, z" * grzypJuu zrii* * zakniie danvch wskazanllh y :t!-t.,:i-l-*- 
III

Wniosku, niezwlocrrie w-formie pisemnej poinforrnujg/emy o tym fakcre lr undusz'

5. O5*d";t"/y , ze we zanier:zaxrlzarrrti:zany* korzystai z porgczenia innego Funduszu

jako zabezpieczenq splaty niaiejszego zobodg'*Y:--
5. Oiwiadczarn/v. ze res1em ,ultu'rynr.'o**y iaio MK mikroprzedsieuiglca/ ^Yt 

*dv
" ;;;bt";;# -dn st o* pzedsigbioica**, gdvz spelniam warunki definicji tego

loazaio'ptzeatigtiorc6w zawanej w przepisach wskazanych w ustawie'

7. Zosralem poinformowany, irc za rozpatierue wniosku Fundusz pobiera oplatE.okre$Ign4

w Tabefi oplat i prowizji obowiqzuj4cq w Funduszu w kwocie maksymalnie

......1rf".y.ft i zotiowiq;jg sig ja uiLiS przed zlo2eniem wniosku o udzielenie

oorgczenia na rachunek Fr'rnduszu w "" "' numer rachunku .'.'.'".' Rozpatrzenie

wniosku uzale2nione jest od wniesienia oplaty'

8. Zostalern poinformowany, le oplatu o ktt3rej 
-mowa 

w ust' 7 nie podlega zwrotowi nawet

w przypadku odmowy udzielenia porqczenla przez hu.no.usz'

9. Akceptujg dorgczonq rnt-* aniu """"""""" 'Iabelg olat i prowizji i :tr::l" #iiir', udzielaniem porgczeir splaty.leasingu lr"fonvwane 
w """" ' I przyJmu1q

;fi--4*k uiszczenia icf ;'okolic:tnosciach uzasadniaj4cych zaplatq kwot wskazanych

w ubeli.
10.

(n iejsco*'oit) (datq) (piec.dftrnowd) (podpisy ostib upottqtnionych do dzialania w
imieniv Prze^igbiorcY)

Srona ,i) z Jz

..,.:::":;



Cg - ( wpEtli{rA Finansujqcy/

L Finonsujqcy

I. Nazwa iadres Finansuj4cego (oddzialu)

2. Imig, nazwisko" e-mail, nr telefonu i faru osoby prowadz4cej sprawg w
Finansujrleogo, .. . .

3. Finansuiqcy oiwiadcza" ze wnioskodawca posisda zdolno# do wykonywania zobowi{ui
vrynikajqcych z Umowy Leasingu do sptary zobowi4za6 wynikajqcych z Umowy L,easingu wraz z
odsetkarni w terminach okeilonych w umowie Leasingu wymienionej w czqsci B pkt. ll,4
niniejszego wniosku.

,|. Finansujicy o6wiadcza, 2e rra podstawie Ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 r. - Ustawy o
udosti.pnianiu infogacjl gospodarczych (tekst jodnoliry Dz. U. 2010 nr 81, poz. 530, z p6*r.
zm.), dokonal wery.fikacji dalych przedsigbiorcy w BIK/BIC..

tr. ZALACZNIKI
I " Wpiki analizy wniosku przyznanie leasingu sporzqdzonej przez Finanzuj4cego,

stanowiqcej podstawg decyzji o przyznaniu Leasingu, obejmuj4ce opis dzialalno5ci
przedsigbiorcy i oceng jego zdolnodci do wykonywania zobowiqzan wynik4i4cych z
Umowy Leasingu wraz z dokumentami finansowymi, na podstawie ktdrych dokonano
dw analizy.

2. Wyriki oceny przedsigwziqcia inwestycyjnego, kt6ra to ocena zostala przeprowadzona
4odnle z obowiqzujqcymi u Finansujqcego procedurami wraz z dokumentsni
finansowymi na podslawie ktorych dokonano oceny*.

3. Aktualne na dzietl zloter,ia u Finansuj4cego i nie starsze ni2 3 miesipe, dokumenty
rejestfowe i statutowe iirmy (lub o3wiadczenie o ich aktualnosci), w fym dokumenty
potwierdzaj4ce, Ze przedsigbiorca nie zalega z platno3ciami wobec Skarbu panstwa i ZUS,
lub piserrne oSwiadczenie o nie zalsganiu z platnosciami wobec ZUS i Skarbu paistwat.

4. Kopia umo$y Leasingu nr,................................... z dnia
............. lub decyzja o przyznaniu Leasingu warunkuj4ca

rozpoczgcie okezu Leasingu od uzyskania porgczeniat.

5. Oiwiadczenje o ochronie danych osobowych.ftt

(aiejscowott) (datq) (pieczgl i podpisy F inansujqcego)

t niepotnebne sbeilii
a' wlalaiwe zensczrt
ttl dot/c4 porgczyciela. lub .osoby. us^tanoaiajqcej inne zabezp.iecenie wysteryqcej w zwight z

Yry9sl9|/yr,n. por9eenem Jatco dtoDa,Jvlczryz dolnmtjqcq czt nnolci prqtlnej niet|'iqzanej bezpolrednio z
JeJ @rgratnosc,q gospoaafeq tuD zdreodowq.
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Zalrcznik nr 6

Umowa Porgczenia nr """"'

Wdniu.............. pomiedzv'.'. ..i;;;i''-iffi;;;i"""""""

woisanvm do*"'i;;;;;;;;qitrepirrovego'vf'ttuvnPaechoewa'lieadotrtnente1aFwdutzu)

Dod numerem o numerze idenrfikacji podatkowej NIP ''' ''''''''''''''' ''''i
iapitaie zakladowym w kwocie. "", oplaconym do kwoty """"' zwanym

dalej "Funduszem ", reprezsnlowanym ptzez'

Dod numerem o numefze

............................i kapitale podstawowl'm w

kwoty ............., zl, zwanym dalej .,Finansujqcym'

identyfikacji Podatkowej NIP

kwocie ...',....'..'.' zi, oplaconym

, reprezentowafiyfn pt'lEz:

nr
do

zostala za\tarta umowa o nastgpujqcej treici:

$1

Fundusz dzialajec na podstawie wniosku o u&ielenie porpczenia zloZonego Przez

, przyjqtego do realizacj i * dnig """"""" udziela

Finansuj4cemu porgczenia splaty zoboui4zan wynikaj4cych z :

iffittg";*y;oko:6ci ..'..""""" (slownie:

...'..........'.....) przyznanego na okes od"""""""' do """"""""' na

nodstawie umowy Leasingu nr "" "" """" zdnia " """"" '

2) Leasingu. ktory zosranre pt y:^*y przez Finansuj4cego na warunkach okreSlonych w
-' 

ir*i'yr1{ warunic,-ej o przyznaniu Leasingu ff""" "" z dnia""""""""" "'w
wysoioSci...,................. '(sln*nie: ' " """" """""' zlotych)

zawartei Domigdzy Finansuj4cym a "" """""" """- - 
dmif i n& {sko lub oazqa i adns prze*iQbio'c})

zwanym dalej ,,przedsigbiorcq ', przemaczonyttq na

$2
1, porgczenie obejmuje zobowiqzanie po"dtiqbiot"y wobec Finansuj4cego wynikajqqe z
' ;;; L"*i"iu *ymienio'ej * 5 t, w wystlosci """',o/o w-r'korzystanej i nie splaconej

W"ty'f-"*ittgi, bei odsetek iinnycir kosaow zwi4zanych,z przyztaniem Ieasingu'

2. il;i";fi;nia wvnosi nie wigcej niz """"""""'-' zl (slownie:""""""""""""" zlotvch)

i zostanie wyptacona * p.typ"itu. gdyby zobowiqzania z tytulu umowy Leasingu.nie

zostaly wykonan" * o^u"ron'yln tenrinie,'oraz po spelnieniu warunk6w wymienionych w

niniejszej umowie lub Regulaminie' o kt6rym mowa w S /'

(cel Lr6singu)
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3' Kazda splata zobowi4zai wynikajgcych z umowy I.easingu obniza kwoQ odpowiedzialnodci
Funduszu z tytulu porgczenia, proporcjonalnie do dokonanych splat.

4. Porgczeide jest terrninowe i obowiqzuje od daty zawarcia umowy porgczenia do daia.,.....
5. Porgczenie wygasa, w szczeg6lno3ci, w przypadku, gdy:

l) I*asing zostanie ivykorzysiany/na niezgodnie z celem okre$lonym w umowie
l,earingu,
2) Leasing zostanie splacony/a przed terminem okredlonym w umowie Leasingu.

$3
1. Fundusz wykona zobowiqzanie z btulu porgczenia przez zaplatg kwoty r6wnej ............o/o

warto3ci niesplaconej kwoty Leasingrq nie wigcej ni2 kwoia okrcSlona w $ 2 ust. 2, w
terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania od Finansui4cego kompletnego wezwania
do zaplaty z t)'tulu porgczenia.

2. Procedura realizacji zobowi4zaaia .wyrikajacego z porgczenia przebiega zgodnie z
zapisami Regulaming o kt6rym mowa w $ 7.

$4
wezwanie do zaplary z tltulu udzielonego porgczenia musi byi wyslane do Funduszu
nqipda*ej w ostarnim dniu okresu wa2no:ioi poriczenia (decyduje data stempla poczfowego
lub data zlozenia w Funduszu ). wezwanie do zaplaty powinno speiniai warunki ok"stone *
Regulaminie, o kt6rym mowa w 97.

$5
1. Finanzuiacy w okresie obowi4zywania porgczenia przesylari bgdzie do Funduszu, zgodnie

z zasadami okedlonymi w Regulaminie, o kt6rym mowa w $ 7, informacje dotycz4ce
Leasingu.

2. w przypadku realizacji porgczenia Finansuiqcy udostQpni Funduszowi dokumcnty
niezQdne do s4dowego dochodzenia roszczeri.

$6
l. Porpczenie niniejsze bgdzie skuteczne pod warunkiem przyjgcia przez Finansui4cego na

rzecz Fuaduszu zabe4iecz*nia splaty porgczenia w formie weksla wlasnego in bianco
przedsigbiorcy, wraz 7. deklaraci4 wekslow4 oraz ustanowienia ewentrulnych
zabezpieczeri, o ktorych mowa w ust.3.

2. warunkiem wejscia porgczenia w 2ycie jest wniesienie pzez przedsigbiorcg oplaty
prowiryjnej za udzielenie porgczenia w wysokodci............d (stownie: ...........,itt na
rachunek Frmduszu nr........,.....

3. Dodatkowe zabezpieczenie porgczenia stanowi ... .. . .,;i..

$7
Integraln4 czq56 niniej szej umowy slanow.i ,,Regulamin wspolpracy pomigdry Firmq
Leasingow4 a Funduszem ...... w zakesie udzielania porgczeri indywidualnych".'

$8
sqdem wlasciwym miejscowo dla rozstzygania spor6*' powstalych na tle niniejszej umo*y
jest qd wla5eiwy dla miejsca sie&iby . -..............

$e
Umowa niniejsza zostala sporz4dzona w dw6ch jednobrzmi4cych egr*mplanach, po jednym
dla kazdej ze stron.
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$10
Tmianr niniejgzej umowy wynagia fornv piaimnel poa rygoilm d€wttnodci'

$lt
Sprawy nieuregulouane niniejsz? umoutE ;gliluja prrzepisy fbaersu cywilnego oraz ime

pizepely otowiqzuj4ce w tym zakresie'

Di.ed Fitwr'nia4'go qG Wky 
""" "' 

-' 
piqt fufut td PdPEy

ffffi;;"i;;;dd;'d;&tdqwch iPberAc*&'hidcqcvch

v tt rbrit F tlllrru1qago 
"t?'-'- w tll,illlriu FtnM
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Znlacznik nr t

' 
dn. .......,..........""""

Wezwanie do zaplaty z tytulu portczenia splaty zobowiqzaf,

wYnikajqcYch z UmowY Leasingu

zwany datej ,Finmsuj4sym"' u/zywa...." """""";;il;;" ' 
zwany dal€j

,,Fundusz€m", do wyptacenia z t)itulu umotvy porQcz€nra nr

a) niewywiqz$iem siQ Przez ....
zwancgo dalej 

"przcdsigbiorc{' 
z obowiqzlo splaty

zobowiazan wynikajqcych z Umowy Lcasingu wynikaj4ccgo z umowy Lcasingu nr zawarrq

pomiedzy Finansuj4cym a prz6dsigbiorce obilldi pnaz Fundusz por9cz€nlcEr - nr umowy PorQczcnia

4fl&koo,r rrttorrnoroti! umowy Lcditgu(tric doly'zf zobo\tiqzd[ rxynrtCncg! r' od@im dtiu umo*y l'ssing[)'

ii iiiil "lli-r" o.,rasiguloicv ao soliv zoto*iqz!6 rvvriksj4'vdr z unowy L"sinlt,'

3) wyciqg 2 x.tiQg Fmar.q*"go, tt*iiid;jq"isuita*'ir*ii pttat'qtiorcv' wnz z podani'tn dcy rozpo'zlctr ogctu

lcrsingn lrallngu'
4) kopil-umowy tc-asingu z ziwdtymi do nici snckomi'

5i oi*,rdczpnte o o"hronie danych osobowych

ii *.Gr *f-"v in ulanc. prz.dsiQbiorcv \n'z z dclltaclr 1*519w1
7i Dotu/'tctty o wtych ,n*n , g 

'it-iur'lpa'2 
nqtiie,nr, *oazqt do r4attcii pnv F ,tttbttr' wrnildqarch z

*&rAt aur"tqis*, trfri tatb'ae P'et'i4"

zl

z dnia

(slownie

Naletnfd z q ulu niespldconego

Nalernosd z tYnrlu reatizacji

.. z dnia ....

Lrasingu wynosi ..'...'....,'..- A

porgczenia Prosimy wPlaciC

(slownie: ................'... zlotych).

na rachunek Fimnsujqccgo nr

oleczet Finansujqcego oru Podptsy !'pieczgcie osdb - uPowainionYch
'dzialij 

7cych w inienia Finanuiqcego

-1o
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Zahcalh Nr 9

Rozliczenie FunduszJFinsn*jqry*...........
(nazwa Fttdusztt)

z t''tulu odzyskanych kwot za okres

Porgczcnie udzielone na podsta!,ie
umowy por9czcnta ff ....-..........,.........2 dnia....-...

Kwods
orlzystcne

?onicdono
korzty

windykrcjt

Krolapnolunla
do

Frndurzulr}lnrnruJtrc
agor

(obciqle e/uzarniQ

Xtrotr rrlrryerm
w

frdum/fhruujl
cltor

(obclpcnlc/umrnie)

turcrot re
wlernyn imieula

w$m:
realizrcja
uitanowiorwh
zabezpieezai

r ntep*zebnc sbe"lli6

mi4Ecawoif dda podpis i piecz?e osoby upateatnioraj

-3='


