Załącznik nr 4 do uchwały Zarządu nr 3/2010 z dnia 08.01.2010 r.

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

PORĘCZENIE Nr …./…/RPO WiM/WMF
Zgodnie z Umową Por ęczenia …../…./RPO WiM /WMF
W Działdowie w dniu …………. roku Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Działdowie, 13-200 Działdowo, ul.
Wł.Jagiełły 35 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000217603 w Sądzie Rejonowym
w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym
6.880.000,00 zł, NR REGON 519586722, NR NIP 571-16-19-647, reprezentowana przez:
……………………………………..
zwana w dalszej części „Funduszem”
oświadcza
wobec
…………………………………………………………………………………………………….
a
…………………………………………………………………………………………………………,
oświadczenie to przyjmuje, iż:
1. Funduszowi znany jest fakt podjęcia przez ………………………………………………………..
warunkowej decyzji o udzieleniu kredytu/pożyczki w kwocie ………. zł (słownie złotych:
………………………………..), na okres ………….. na rzecz …………………., zamieszkałej/ego
…………………………,
prowadzącej/ego
działalność
gospodarczą
pod
nazwą:
………………………………………………………NIP ……………….., REGON ……………..
2. Fundusz, w ramach projektu ”Dokapitalizowanie Funduszy Poręczeniowych na Warmii i
Mazurach” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, (Poddziałanie 1.2.2),
udziela poręczenia za spłatę kredytu/pożyczki, o której mowa w pkt 1, który/a zostanie udzielony/a
Beneficjentowi na warunkach określonych w powiadomieniu o warunkowej decyzji
kredytowej/pożyczkowej Banku/Instytucji Finansującej z dnia …………… i Umowie
kredytu/pożyczki Nr ………… z dnia ……….. na następujących warunkach:
1) Kwota poręczenia ……………. zł (słownie złotych: …………………………), ale nie więcej niż
……% kwoty wykorzystanego nie spłaconego kapitału kredytu/pożyczki. Poręczenie nie
obejmuje odsetek ani kosztów.
2) Koszt udzielonego poręczenia – to kwota prowizji stanowiącej …..% kwoty poręczenia
tj. ……. zł (słownie złotych: …………………………………………).
3) Okres poręczenia kredytu/pożyczki ……………….. tj. zabezpieczający okres spłaty
kredytu/pożyczki, powiększony o …. miesięcy.
4) Zabezpieczenie poręczenia:
…………………………………………………………………………………………………
5) Umowa wchodzi w życie z dniem zapłaty przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę prowizji należnej
Funduszowi.
6) Wszystkie dodatkowe warunki poręczenia zawiera Umowa o współpracy zawarta w dniu
…………………………roku pomiędzy Funduszem, a ……………………………………………….
…………………………………
…………………………………
za Bank/Instytucję Finansującą

…………………………………………
za Fundusz
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Załącznik do poręczenia Nr …………/RPO WiM/WMF z dnia ………………………..

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz. U.
z 2002r. Nr 72, poz. 665, z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że w zakresie roszczeń
Banku
…………………………………………………………………………………………….,
adres ...................................., ul. ....................................................................................
zwanym dalej ……………………………………, wynikających z tytułu udzielenia poręczenia
Nr ……………./RPO WiM/WMF z dnia ………………………... na zabezpieczenie spłaty
kredytu, udzielonego przez Bank zgodnie z powiadomieniem o warunkowej decyzji
kredytowej Banku z dnia ……………………. i Umowie nr ....................................................
......................................................................................z dnia ..................................................
Kredytobiorcy: Panu/i .............................................. legitymującemu się dowodem osobistym
................................... PESEL ... ........................... zam. ..........................................................
prowadzącemu/cej działalność gospodarczą pn. .....................................................................,
nr REGON ..........................., nr NIP ..............................
w wysokości ……………………... (słownie złotych: ………………………………..………….),
poddajemy się na rzecz ……………………………. egzekucji świadczeń pieniężnych do
kwoty nie przekraczającej ………………….. (słownie złotych: ……………………………), na
którą składa się maksymalnie ……….. aktualnej kwoty zadłużenia udzielonego kredytu,
prowadzonej przez ………………………. na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.
Bank …………………….. może wystąpić do właściwego sądu o nadanie bankowemu tytułowi
egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia ………………………..
……………..……………………
(miejscowość, data)
……..........................................................
(stempel firmowy i podpisy osób
działających za Fundusz)

