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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".
2. 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 ekonomicznofinansow4 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, 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 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,
Finansuj4cej do
zobowi4zanie Funduszu wzglgdem Instytucj
9) porgczenie
\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.),
porgczenie udzielone na okes do czasu ustanowienia
10) porgczenie pomostowe
zab ezpieczenia prawne go,
Srodki pienigZne przekazane przedsigbiorcy przez Instltucjg finansuj4c4
11) poiyczka
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.),
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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,
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
13)

-

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
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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
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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