dA,rvr"sro

MAztJl{sKt' iNr)risz
"rcR[CZtNrA KR[D'|TOW['

H

pr:edsi€bi rcze

-

Zal4cznik n r 3 do REGU LANI I N U I NSTRU NI E N'l'Lj F INANSOWEGO,, PORQCZEN I E"
rrdra2anego i zarz4'Jzanego przez Warmirisko-Vlazurski Fundusz ,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o,o. w Dzialdowie
w rarnach projektu pn. ,,Wsparcie rozwoju i konkurencyjno5ci przedsigbiorstw
przez instrumenty finansowe" Poddzialanie 1.5,J Wzrost konkurencyjno5ci przedsigbiorstw (lF)
w ramach Regionalnego Programu Operacy'jnego
lVojew6dztwa Warmirisko-Nlazurskiego na lata 2014 - 2020
realizorvanego rv oparciu o [Jmowg Operacyjn4 nr 3/RPWM/3618/2018/lll/DlF/ll9
oraz U mow g Operacyj n4 n r 3/RPWlVl/J6 | 8/20 I 8/lV/Dl F/ l 20

Procedura pqri passu
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1.

Instytucja Finansowa i Fundusz zgodnie przyznai1, 2e w celu proporcjonalnego
ponoszenia strat kazdej ze Stron, zasada pqri passu jest istotn4 zasadE procesu
windykacj

2.

i

zadluZenra (doc hodzen ia roszczef ).

Na potrzeby niniejszej Procedury Przedsigbiorca i osoby daj4ce zabezpieczenie
kredytu/po2yczkilleasingu/porgczenia bgda nazywane Dlu2nikiem, natomiast
Insty'tucja Finansowa i Fundusz bgd4 nazywane l4cznie Stronami, a kaide z osobna
Stron4.

Strony prowadz4

2.

DluZnika.
Strony wsp6ldziaiajE ze sob4 w dobrej wierze w windykacji srvojego zadluhenia.

w

1. W toku dochodzenia

2.

d

spos6b niezale|ny windykacjg swojego zadluzenia wzglgdem
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roszczen prow'adzonego wzglgdem danego DluZnika, Strony w
okresach p6lrocznych, dokonuj4 podzialu odzyskanych przez kt6r4kolwiek ze Stron
kwot pomniejszonych o koszty obslugi roszczenia, w szczeg6lnoSci pochodz4cych z
realizacjr prawnych zabezpreczefi. polegajqcego na podziale kwot pomigdzy Strony
proporcjonalnie do udzialu wierzytelno3ci Funduszu powstatej w wyniku realizacji
porgczenia (bez odsetek. koszt6w i innych naleznoSci ubocznych) i wierzytelno5ci
Instytucji Finansowej z tytulu kredytu/poZyczkilleasingu (pozostalej do zaspokojenia
po realizacji przez Fundusz porgczenia) (bez odsetek. koszttiw i innych nale2noSci
ubocznych) w 'uvierzytelnoSci ogrilern Stron wzglgdem DluZnika (bez odsetek, koszt6w
i innych naleznoSci ubocznych). zapewniaj4c w ten spos6b proporcjonalne ponoszenie
strat przez Strony. W celu uniknigcia w4tpliwoSci Strony potrvierdzaj4. rL r\
przypadku odzyskania przez danq Strong kwoty mniejszej od poniesionych przez niq
koszt6w obslugi roszczenia. Strony uczestnicz4 w kosztach obsh,rgi roszczenia
poniesionych przez tak4 Strong nie pokrytych odzyskan1 przez ni4 kr,vot4 w proporcji
okreSlonej w zdaniu pieru'szym.
Ka2da ze Stron zobowi4zana jest do zaplaty drugiej Stronie nale2noSci, wynikaj4ce.i
z rozliczenia, o kt6ryrn mowa r,v ust. l, lv terminie 30 dni roboczych od zakot'rczenia
p6lrocza kalenclarzowego, w kt(rrym zostaly odzy'skane kr,voty stanowi4ce podstau,g
rozliczenia. W tym samym tenninie Strona zobowiqzana do zaplaty. zobor,vi4zana jest
do przestania drr"rgiej Stronie infirrmacji dotycz4ccj podjgtych w clanl'm ptilroczr.r
clzialan lvindl'kacyjnych. oclzyskanej kw'oty, poniesionych koszt6r.v obslugi
roszczenia" krvot5, przekazanej drugiej Stronie. kwrrty zatrzymanej. .iak 16lrniez
rnaj4tku. z ktorego nale2noSci n1og4 ulec zaspokojeniu (lub.iego braku). Infirrmac.ia
sporz4dzana jest zgodnie ze wzorem stanowi4cym zat4cznik nr I do niniejszej
Procedury. Infbnnacja" o kt6rej mo\,va w zclaniu poprzednim. bgdzie prz.ekazana drog4
elektroniczn4 lv fbrmie pliku pctf zaszyfiowanego z rvykorzystaniem dostgpnych dla
Stron narzEclzi oraz w tbnnie papierowej. za poSrednictwem poczty. W przypadku
okreSlonyrn w ust. I zdanie drugie dana Strona zobowi4zana jest do zaplaty clrtrgie.i
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Rzeczpospotita

*,*.*",,.*.,,*,**

"::H1{r?t::iili

E

