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l. Regulamin ohe3la zasady, warunki i tryb udzielania przez Warmirlsko-Mazurski Fundusz
Dzialdowie porgczeh splaty zobowiqzrri
o.o.
,,Porgczenia Kredytowe" Sp.
wynikajqcych z Umowy leaeing6w, zwanych dalej ,Borgczeniami"Uzyte w Rcgulaminie okre6lenia i skroty oznaczajq:
aneliza formalno-prawna - weryfikacja dokument6w i informacji - dostarczonych
do Funduszu wraz wnioskiem udzielenie porgczenia pod wzglgdem
kompletno$ci, prawidlowoSci wypelnienia oraz zgodnoSci wnioskowanych wrurk6w
porgczenia z Re gulaminem;
2) andiza ryryka analiza ryzyka wykonania zobowiqzania z tytuiu udzielonego
porgczenia, obejmuj4ca lEcmie analizg fomalno-prawnq oraz analizq ekonomicanofinansow4 rmiosku dokonan4 przez Fundusz;
3) dzien robocry dzieri nie bEdqcy - zgodnie z ustaw4 z dnia 18 stycznia l95l
r.o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28, z poh. zm') - dniem wolnym od
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jak rdwniet sobotq;
4) Fuldusz - Warminsko-Mazurski Fundusz ,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o' w
Dzialdowie
5) Fitrr$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
pracy,

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;
zobowi4zanie Funduszu wzglgdem li-nansujqcego do wykonania
l0)Porgczenie
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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przedmiotu ieasingu
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Obok
Korzystajqcy'
d"k;G
zaliczyl dodatkowo czqsd odsetkowq raty leasingowej '

leasingu, polegajqca na sprzeda2y finanzuj4cemu Srodka
trwal[; bgd4cego dotychczas wlalnodciq koristajaTc:' a nastqpnie "wynajrnowaniu"
klient odzyskuje
go od inansujecego za ustalone czynsze. Dzigki akiej _formie leasingu
przedmiotu'
jednoczelnie
uzywaj4c
fundusze zainwestowane w zakup Srodka trwalego,
kt6ry na okeslony czas staje sig wlasnoiici4 firmy leasingowel'
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- forma
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kwoty platne pnez

warunkami

,Oplaf Leasingowe"'
.Korrysw34oego .zgodnie
'i];o*y
leasingu.(wynikaj4ce z wartoSci zakupu
sig-raty
stiadaj4
kttrte
na
Leasingu

12)

przedmiotu leasingu), oprocento*anie, mari"" podatek

VAT oraz inne oplaty

manipulacyine pobierane przez Finansuj4cego;
na
l3) Przedsiebiorca (Korrystajqcy) milio, maly i Sredni przedsigbiorca z siedzib4I do
w
okre$lone zalqczniku
il;;rvp"tp"riii rotstie; spetniaj-qtv
2008 r. uznaj4cego niekt6re
sierpria
6
z
dnia
romorzadzenia Klmisii (wL) nr totipooS
,goan. ze wsp6lnym rynkiem w zastosowaniu arr. 87 i 88 Traktatu
w tym:
WA toe6bte rozporz4dzenie w sprawie wylqezeri blokowych)'
wvkonywanej
otzeTylch dzialalno$ci
*tp"ftii.y ipotti.y*itn..| w za*esie
g"ip"O"**.i w rozumieniu przepisow usla*? - z dnia 2 lipca 2004^ 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
porgczenia lub otrzymalr porgczerue
iIOOIZOOS, kr6rzy wnioskuj4 o udzielenie
Funduszu,
tj' podmkrty. o kt6rych mowa w art' 3 ust 2 i
b) organizacje
-z pozytku publicmego,
io
dnia 2+ [*ietniu ZOOf iol,u o &ialalnosci po2y&u-plbliczrego
3 istawy
poz' 1536 ) gowadzall
wolontariacie ( rekst jednolity Dz'LJ'22010 rNr234
okredlone w art' 20
warurki
dzialalno66 po4tku publicznego i spelniajqce
wy2ej wymienionej Ustawy, kt6rych dzialalnoSc odpiatna zostala lqt1na
dzjalalno6ci
dzialalno56 gorpoi*.,4 w" rozumieniu tJsta*y o swobodzie.
2003 r' o
kwietnia
dnia
24
art' I-lstawl' z
gospodarczd w zwiqzku
dzialalnoSci po2ytku publicznego i wolontariacie;
ana prTuz Fundusz z przedsigbiorcq
14) umowa o udzielenie porgczenia - uniowa. zawier
'okreStaj4ca warunki udzielenia porgczenia oraz zobowi4zania przedsigbiorcy' po
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spetnieniu kt6rych Fundusz udzieli porgczenia;

.

umowa'zawarta migdzy Funduszem a Firansuj4cym w
zakresie wsp6ldzialania przy udzielaniu porEczen;
leasingu przez
fol ipiatu leasingu splata wartoici pocz4tkowej przedmioru unrowy
p:zedTigt
'
w
kt6rej
pizedsiEbioregl Przei splatg leasingu uwa:ta sig r6wnie2 sytuacjg'
za-zeod4.stron
ieasingu jest przejmowany po"' $d*iot tt"ci
,tfTg:^t:l;
w
Umowie Leasrngu' co sKuIXuJe JeJ
gAV tpetnione zostan4 inne waruaki okrerilone

l5)umowa o ,n.p6lpr""y
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wyga3nigciem;
f Zl

nlloczecie okresu leasingu - data, oil krorej

przedsigbiorcy przysluguje prawo do

korzystania z przedmiotu leasingu:

splaty zobowiqzan wynikajqcych z
f Sl w-nilsek - wniosek o udzielJnie porgczenia
Umowy Leasingu';
z. Umowy Leasingu 19) zdolnoSd do wykonywania zobowiqzai wynikajqcych
wrtlz z ooseuaml
zdolno6t do splaty zobowiEzair wynikaj4cych z Umowl'leaslngu
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