Załącznik nr 3 do regulaminu
UMOWA O UDZIELENIE PORĘCZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I/LUB
RĘKOJMI ZA WADY I/LUB GWARANCJI JAKOŚCI

(*)

NR ……………………

zawarta w dniu …….. w ……………………. pomiędzy:

Warmińsko-Mazurskim Funduszem „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o. o. z siedzibą w Działdowie przy ul. Wolności 4,
wpisana przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000217603, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 571-16-19-647, REGON:
519586722 i kapitale zakładowym w kwocie 6.880.000,00 PLN, kapitał wpłacony 6.880.000,00 PLN, zwana dalej
„Poręczycielem”, reprezentowana przez:
…………………………………………… – Prezesa Zarządu,
zwana dalej Poręczycielem
a
..............................................................................................................................................
(osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, REGON, nazwa i adres
prowadzonej działalności gospodarczej,
spółka cywilna: imiona i nazwiska wspólników, nr dowodów tożsamości, adresy zamieszkania, nr PESEL
wspólników, nazwa spółki, adres prowadzenia działalności, nr REGON)
..............................................................................................................................................
(inne jednostki nie posiadające osobowości prawnej ( np. spółka jawna, partnerska, komandytowa,
komandytowo-akcyjna): nazwa przedsiębiorstwa, adres, nr REGON, nazwa oraz nr wpisu do właściwego rejestru)
..............................................................................................................................................
(osoby prawne: nazwa przedsiębiorstwa/firma, siedziba, adres, nazwa oraz nr wpisu do właściwego rejestru, nr
REGON i NIP, wysokość kapitałów zakładowych)
..............................................................................................................................................
(nazwa, siedziba, nr REGON)
którą /y reprezentują:*
1)

...............................................................................

2)

...............................................................................

zwana dalej Zleceniodawcą
zawarli umowę o udzielenie poręczenia o treści następującej:
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§ 1.
1.

Na wniosek Zleceniodawcy z dnia …………….….., Poręczyciel zobowiązuje się udzielić na rzecz
…………………………………, zwanego dalej "Beneficjentem", poręczenia według prawa cywilnego do kwoty:
a.

…………………………… zł (słownie: …………………………zł), na okres od ………………. do …………………., w celu
zabezpieczenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zleceniodawcę,

b. …………………………… zł (słownie: …………………………zł), na okres od ………………. do …………………., w celu
zabezpieczenia rękojmi za wady i/lub udzielonej gwarancji jakości przez Zleceniodawcę.

§ 2.
1. Za udzielenie poręczenia Poręczyciel pobiera następujące opłaty:
1) opłata przygotowawcza – w wysokości ………………… zł (słownie: ………………………), co stanowi ……. % wartości
poręczenia. Opłata jest naliczana i płatna jednorazowo przed wydaniem poręczenia;
2) opłata za korzystanie z poręczenia - w wysokości ……………………………….zł (słownie: ……………………….) co stanowi
…… % kwoty poręczenia i jest naliczana zgodnie z zasadą: za każdy rozpoczęty okres trzech miesięcy, liczony od
daty wystawienia do daty ważności poręczenia, biorąc za podstawę wyliczeń aktualną w danym okresie
wysokość gwarantowanego zobowiązania. Opłata jest naliczana i płatna jednorazowo przed wydaniem
oświadczenia o udzieleniu poręczenia.
2. Zapłata należnej opłaty przygotowawczej nastąpi na wskazany rachunek bankowy Poręczyciela nr rachunku
…………………………… na podstawie faktury VAT wystawionej przez Poręczyciela.
3. Zapłata należnej opłaty za korzystanie z poręczenia nastąpi na wskazany rachunek bankowy Poręczyciela nr
rachunku …………………………… na podstawie faktury VAT wystawionej przez Poręczyciela.
4. Zleceniodawca oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie, w tym udostępnianie, w formie elektronicznej faktur
wystawianych przez Poręczyciela. W przypadku wystąpienia przeszkód technicznych lub formalnych
uniemożliwiających przesłanie faktury drogą elektroniczną, Zleceniodawca oświadcza, że wyraża zgodę na jej
przyjęcie w formie papierowej. Faktury elektroniczne będą przesyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail
Zleceniodawcy. W razie zmiany adresu e-mail Zleceniodawca jest zobligowany do pisemnego powiadomienia
Poręczyciela o nowym adresie.
5. Za inne czynności związane z udzielonym poręczeniem Poręczyciel pobierze opłaty zgodnie z Taryfą prowizji i opłat
obowiązującą w okresie, w którym będą pobierane.
6. Żadne opłaty zapłacone Poręczycielowi przez Zleceniodawcę w związku z udzieleniem poręczenia, nie podlegają
zwrotowi.
7. Poręczyciel zastrzega sobie prawo obciążenia Zleceniodawcy dodatkowymi kosztami, w przypadku ich
wystąpienia przy udzielaniu poręczenia lub po jego udzieleniu.
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§ 3.
1. Prawne zabezpieczenie poręczenia stanowi: weksel własny in blanco, z klauzulą bez protestu, wraz z
deklaracją wekslową, na zabezpieczenie spłaty roszczeń regresowych Poręczyciela oraz ewentualnie – w
przypadku, gdy udzielenie poręczenia następuje w ramach środków pochodzących z funduszu poręczeniowego
utworzonego w związku z realizacją przez Poręczyciela projektów zewnętrznych, na rzecz innych podmiotów,
z którymi Poręczyciel zawarł umowę o realizację takich projektów, wobec Zleceniodawcy, powstałych
w wyniku realizacji poręczenia oraz wynagrodzenia Poręczyciela określonego w § 2. Weksel nie może zawierać
klauzuli: „nie na zlecenie” lub równoważnej.
2. Na zlecenie Poręczyciela oraz ewentualnie innych podmiotów, w sytuacji, o której mowa w ust. 1,
(*)
Zleceniodawca, wystawi weksel (weksle) własny in blanco poręczony przez………………………………………….
3. Roszczenia regresowe, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności: zwrot kwoty zapłaconej przez
Poręczyciela na rzecz Beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
liczonych od dnia przelewu środków, zwrot wszelkich kosztów związanych z egzekucją, w tym kosztów
wezwania do zapłaty/monitu, zwrot innych kosztów dochodzenia tych roszczeń, w tym związanych
z ustanowieniem odpowiedniego zabezpieczenia.
4. Weksel (weksle) zabezpieczające wierzytelności Poręczyciela, Zleceniodawca odbierze od Poręczyciela po
upływie okresu obowiązywania niniejszej umowy, pod warunkiem uregulowania przez Zleceniodawcę na rzecz
Poręczyciela wszystkich należności głównych, zobowiązań regresowych określonych w ust. 1 i wynagrodzenia
Poręczyciela, określonego w § 2.
5. W przypadku nieodebrania weksla w trybie określonym w ust. 4, Poręczyciel dokona jego komisyjnego
zniszczenia, po zawiadomieniu Zleceniodawcy o tym fakcie.
6. W uzasadnionych przypadkach Poręczyciel może zażądać ustanowienia dalszych zabezpieczeń. Koszty
ustanowienia i utrzymania tych zabezpieczeń ponosi Zleceniodawca.

§ 4.
1. Poręczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zasadność i prawidłowość naliczenia kwoty poręczenia żądanej przez
Beneficjenta. Zleceniodawca zobowiązuje się zwrócić kwoty wypłacone przez Poręczyciela z tytułu tego poręczenia,
bez względu na zasadność i prawidłowość wzajemnych roszczeń Zleceniodawcy i Beneficjenta.
2. Za wszelkie skutki, jakie wynikną w związku z udzieleniem poręczenia, Zleceniodawca ponosi wobec Poręczyciela
pełną odpowiedzialność i wyraża zgodę, aby wszelkie wypłaty, których Poręczyciel dokona w związku z tym
poręczeniem, niezapłacone opłaty oraz poniesione koszty zostały pokryte przez Zleceniodawcę.
3. Od sumy wypłat dokonanych przez Poręczyciela na rzecz Beneficjenta w ramach poręczenia oraz innych
poniesionych przez Poręczyciela kosztów, od dnia dokonania tych wypłat, będą naliczane odsetki za
opóźnienie w transakcjach handlowych.
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§ 5.
1. Poręczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z opóźnień lub zagubień w przekazywaniu
wiadomości, listów lub dokumentów, ani też z powodu opóźnień, zniekształceń lub innych pomyłek w tekście, o ile
nie powstały z jego winy, ani też za błędne tłumaczenia (w tym dostarczone przez Zleceniodawcę), oraz interpretację
terminów technicznych.
2. Poręczyciel nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z działań na podstawie nieprawdziwych lub
niekompletnych danych dostarczonych przez Zleceniodawcę, a w szczególności działaniem siły wyższej lub decyzjami
i zarządzeniami organów władzy i administracji państwowej.
3. Poręczyciel nie jest obowiązany sprawdzać okoliczności, jakie wynikają z dokumentów towarzyszących żądaniu
zapłaty.

§ 6.
Zleceniodawca zobowiązuje się do :
1) informowania Poręczyciela o wszelkich zmianach wprowadzanych do umowy podstawowej, lub innego
dokumentu, na podstawie którego powstało lub powstanie zobowiązanie zabezpieczone poręczeniem,
2) składania następujących dokumentów (planów, sprawozdań) i informacji dotyczących sytuacji
ekonomiczno-finansowej i jego stanu majątkowego:
a) …………………….. w terminie ………………………….,
b) ………………………w terminie ………………………….
a także umożliwienia upoważnionym pracownikom Poręczyciela badania ksiąg i dokumentów w siedzibie
Zleceniodawcy w zakresie związanym z oceną jego sytuacji ekonomiczno-finansowej,
3) terminowego regulowania zobowiązań względem Beneficjenta, za które Poręczyciel udzielił poręczenia
oraz informowania o ich wykonaniu,
4) informowania Poręczyciela o decyzjach i faktach mających wpływ na jego sytuację ekonomicznofinansową, w szczególności o kredytach, pożyczkach, gwarancjach i innych zobowiązaniach zaciąganych
przez Zleceniodawcę; o udzielonych poręczeniach; o obciążeniu majątku ograniczonym prawem
rzeczowym,
(*)

(*)

5) informowania Poręczyciela o zmianie swojego nazwiska i adresu
/ nazwy i siedziby , oraz statusu
prawnego. Niezawiadomienie Poręczyciela o zmianie danych powoduje, że oświadczenia i zawiadomienia
kierowane do Zleceniodawcy według ostatnich danych uważa się za skutecznie doręczone,
6) doręczenia Beneficjentowi poręczenia, Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania i ochrony danych
osobowych.

§ 7.
Ustala się, że należności Poręczyciela z tytułu poręczenia, poza postępowaniem egzekucyjnym, są pokrywane w
następującej kolejności, bez względu na późniejsze dyspozycje Zleceniodawcy:
1) koszty egzekucji i inne koszty związane z windykacją,
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2) koszty wysyłanych monitów i upomnień,
3) prowizje i opłaty,
4) odsetki od kwoty zrealizowanego poręczenia,
5) kwota kapitału wypłacona przez Poręczyciela Beneficjentowi z tytułu poręczenia.

§ 8.
1. Poręczyciel odmówi udzielenia poręczenia w następujących przypadkach:
1) nieustanowienia zabezpieczenia poręczenia, o którym mowa w § 3,
2) niezapłacenia w terminie opłat określonych w § 2,
3) wszczęcia wobec Zleceniodawcy postępowania układowego, postawienia go w stan likwidacji, przekształcenia,
podziału, połączenia.
2. Poręczyciel może zażądać dodatkowego zabezpieczenia w przypadku:
1) znacznego obniżenia się realnej wartości złożonego zabezpieczenia, lub gdy złożone zabezpieczenie okaże się w
ocenie Poręczyciela niewystarczające,
2) wszczęcia egzekucji wobec Zleceniodawcy,
3) znacznego pogorszenia się sytuacji finansowej Zleceniodawcy,
4) stwierdzenia, że Zleceniodawca znajduje się w stanie przekształcenia, restrukturyzacji lub likwidacji.

§ 9.
Poręczyciel oświadcza, że jest podmiotem, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. z dnia 25 lutego 2020 r., Dz. U. z 2020 r.,
poz. 299 z późn. zm.), co kwalifikuje opisywaną formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy jako zgodną z przepisami art. 442 i 450 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych.
§ 10.
1. Wraz z zawarciem niniejszej umowy Zleceniodawca akceptuje wszystkie zasady i warunki określone przez
Poręczyciela w Regulaminie udzielania poręczeń należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub
gwarancji jakości.
2. Zleceniodawca oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem udzielania poręczeń należytego wykonania umowy i/lub
rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości, który dostępny jest na stronie internetowej Poręczyciela pod adresem:
https://www.poreczenia-kredytowe.info/
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne ogólnie
obowiązujące przepisy prawa.
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§ 11.
1. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obie strony.
2. Umowa rozwiązuje się automatycznie po upływie terminu ważności poręczenia lub zaspokojeniu wszystkich
należności Poręczyciela z tytułu roszczeń zgłoszonych przez Beneficjenta.

§ 12.
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniodawcy i jeden
dla Poręczyciela.

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

(Pieczęć firmowa i podpis/y w imieniu Zleceniodawcy)

(Pieczęć firmowa i podpis/y w imieniu Poręczyciela)

Oświadczenie małżonka Zleceniodawcy*
Ja niżej podpisany/a

………………………………………..……….
(imię i nazwisko)

………………………………….……………….
(seria i nr dowodu tożsamości)

………………………..…………………………
(adres)

wyrażam zgodę na zaciągnięcie przez Współmałżonka/ę ………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia na zasadach ustalonych w Umowie udzielenia poręczenia nr …………………
z dnia ………………………

………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data)

…………………………………………………………………………………
(podpis Współmałżonka/i Zleceniodawcy)

Podpisy zostały złożone przez osoby uprawnione do reprezentowania Zleceniodawcy w mojej obecności:

………………………………………………………………
(czytelny podpis pracownika Poręczyciela)
(*)

niepotrzebne usunąć z tekstu – nie skreślać
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