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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

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

windykacj 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.

$2
l. Strony prowadz4 w spos6b niezale|ny windykacjg swojego zadluzenia wzglgdem

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

$3
1. W toku dochodzenia 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.

2. 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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Stronie kwoty wynikaj4cej z udzialu danej Strony w kosztach obslugi roszczenia
drugiej Strony nie pokrytych odzyskanE przez drug4 Strong kwot4 w terminie 30 dni
roboczych od otrzymania od drugiej Strony informacji, o kt6rej rnowa w niniejszym
ustgpie. Jezeli w okresie, za kt6ry zostalo przygotowane rozliczenie (bez wzglgdu na
wynik tego rozliczenia). zostaly poniesione przez dan4 Strong koszty obslugi
roszczenia, do informacji, o kt6rej mowa w niniejszyrn ustgpie. dana Strona dol4cza
f-akturg lub notg ksiggor.v4. Suma kwoty z noty ksiggowej i kwoty brutto z taktury
musi r6wnai sig kwocie koszt(rw obslugi roszczenia przypadajqcych na ka2d4 Strong.
Faktura lub nota ksiggow'a powinna byi wystawiana odrEbnie dla kaZdego
jednostkowego rozliczenia za dany okres rozliczeniowy.
Koszty obslugi roszczenia stanowi4: koszty uzyskania tytulu wykonawczego
poniesione a jeszcze nie zas4dzone w tym koszty zastgpstrva procesowego (np. koszty
s4dowe. koszty oplaty skarborvej. wszystkie koszty zas4dzone i poniesione. zaliczki
komornicze. inne poniesione koszty i zas4dzone stosownym postanowieniem
komorniczym lub s4dowyrn. koszty poSwiadczeri notarialnych dokumentow i
pelnomocnictw, koszty uzyskania danych osobowych dlu2nik6w, o ile nie zostaly
zas1dzone.
Wszelkie koszty nie wymienione w ust. 3, nie stanowi4 koszt6w obslugi roszczenia, o
kt6rych mowa w ust. l, z zastrzezeniem ust. 5.

W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach Strony mog4 podj4i r.vsp6ln4 decyzjq,
wyrazon4 w fbrmie pisemnej. 2e koszty nie wymienione w ust. 3 (np. oplaty, wydatki.
itp.) zostan4 uznane za koszty obslugi roszczenia.
Kalda ze Stron zobowi4zana jest do przeslania drugiej Stronie infbrmacji dotycz4cych
dochodzenia roszczeri. ,uv szczeg6lnoSci w zakresie opisanym w ust. 2, takze na kazde
Z4danie drugiej Strony. Kazdej ze Stron przysluguje prawo wgl4du do dokumentacji
drugiej Strony, zwi4zanej z dochodzeniem roszczef.
Strona zobowi4zana do zaplaty przekazuje naleznoSi wynikaj4c4 z podzialu. o kt6ryrn
mowa w ust. I odpowiednio na rachunek Funduszu lub rachunek lnstytucji
Finansowej wpisuj4c jako tytul rvplaty ".rozliczenie z tytulu odzyskanych kr.vot

umowa porgczenia nr ........". W przypadku okreSlonym w ust. I zdanie drugie. dana
Strona przekazuje drugiej Stronie kwotg r.vynikaj4c4 z udzialu danej Strony w
kosztach obslugi roszczenia drLrgiej Strony nie pokrytych oclzy'skan4 przez druga
Strong kwot4 na rachunek r,vskazany powy2ej u'pisr-rj4c jakcl ty'tr.rl rvplaty ."rozliczenie
koszt6r.v - ulno\,\'a porgczenia nr ........". Strony przekal4 sobie rvzajemnie. 'uvykaz
rachunk6w' bankorvych rvlaScirvych do prowadzeniii rozliczefi.
Po zakoriczeniu procesu odzy'skir,vania wierzy'telnoSci Strona podejmuje na piSmie

decyzjg o zakoficzeniu prorvadzonego przez ni4 procesu dochodzenia roszczeti
r,vzglgdem danego Dluznika i niezr,vlocznie przesyla drugie.i Stronie Protokcll
zakoriczenia czy'nnoSci windykacyjny'ch zgodnie ze wzorem stanowi4cyrn zalEcznik
nr 2 clo niniejszoj Procedury. Decyzja zau'iera szczeg(rlor,re intorrnacje. dotl'cz4ce
przebiegu procesu dochodzenia roszczen r,vzglgdem danego Dtu2rtika" okreSlone lv ust.

2.

Zclarz,eniam i koricz4cymi proces oclzyski'uvania naleznoSci s4:

l) sptata zaclluzenia:
2\ zakonczcnie lub urnorzcnic postgpowauria cgzekucljnego skieror.vanego clo

Dluznika potr,vierdzone stosorvnym postanou,'ieniern komornika lub innego organu
prorvadzqcego postgpolvatr ie e gzek ucyj ne :

3) w przypadku Dtuznika" ktorego fbrma pra\\'rla naklada oclpowiedzialnoSi
majEtkow4 z.a zaci4gnigte i niesplacone zobowr1zania na wspcilnik6w. cztonk6rv
organow statuttxvych lub innych wskazanych os6b zgodnic z umow4 sp6lki lub
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wla5ciwymi przepisami prawa. zakoirczenie procesu odzyskiwania nale2noSci

nastgpuje po umorzeniu lub zakoiczeniu postgpowania egzekucyjnego
skierowanego r6wnie2 do tych os6b. ktcire to potwierdzone zostalo stosownym
postanowieniem komornika lub innego organu prowadz4cego postgpowanie
egzekucyjne;

4) inne zdarzenia, kt6re mog4 stanowii podstawg uznania wierzytelnoSci za

nieSci4galn4, na dow6d czego kalda ze Stron sporzqdza stosolvny protok6l
nieSci4galnoSci, w szcze96lnoSci :

a) Smieri DluZnika i brak spadkobierc6w,
b) popelnienie przestgpstwa i nier,vykrycie sprawcow,
c) brak DluZnika dzialania faktyczne nie doprowadzily do ustalenia

rzeczywistego miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia dzialalnoSci
gospodarczej przez Dluznika w sytuacji w kt6rej nie wystgpuje on w siedzibie
uwidocznionej w publicznie dostgpnych rejestrach lub umowach zawartych
przez Strony z DluZnikiem,

d) zachodzi inna dlugotrwala przeszkoda uniemo2liwiaj4ca prowadzenie
po stEpowari windykac yj nych,

e) wykreSlenie sp6lki z KRS.
10. Strona, kt6ra podjgla decyzjg o zakofrczeniu procesu dochodzenia roszczef wzglgdem

danego Dlu2nika, zobowiEzana jest do zaplaty drugiej Stronie naleznoSci wynikaj4cej
zrczliczenia, o kt6rym mowa w ust. l, w terminie 30 dni roboczych od przekazania

drugiej Stronie decyzji o zakoiczeniu procesu dochodzenia roszczerl. W przypadku

okreSlonym w ust. I zdanie drugie, dana Strona zobowi4zana jest do zaplaty drugiej
Stronie kwoty wynikaj4cej z udzialu danej Strony w kosztach obslugi roszczenia

drugiej Strony nie pokrytych odzyskanq przez drug4 Strong kwot4 r.v terminie 30 dni
roboczych od otrzymania od drugiej Strony decyzji, o ktorej mowa w niniejszym
ustgpie. Postanowienia ust. 2 w zakresie odnosz4cym sig do przekazania wraz z
decyzj1 f'aktury lub noty ksiggowej stosqje sig.

I l. Nieuzasadnione niepodjgcie przez Strong decyzji o zakohczeniu procesu dochodzenia
roszczeh, jak r6wniez nieprzeslanie drugiej Stronie decyzji nie stanor,vi przeszkocly do
z4dania przez drug4 ze Stron ostatecznego rozliczenia odzyskanych kr,vot i zaplaty
nale2nej czgSci wynikaj4cej z tego rozliczenia.

12. Strony zobowi4zane s4 do dochodzenia roszczefi oraz rvsp6lpracy przy dochodzeniu
tych roszczefi r,v taki spos6b, aby roszczenia Stron zostaly zaspokojone w na.i'uvyZszej

mozIi,'vej wysokoSci.
l3.Niezaleznie od wyZej opisanej procedr"rry windykacji. Fundusz zobor.vi4zany .iest rv

okresach miesigcznych do przekazywania MenadZerorvi (Bankowi Gospodarstr.va
Krajowego) albo Instytr.rcji Zarz4dzaj4cej (Zarzqdowi Wojerv6dztwa Warmirisko-
Mazr-rrskiego) w'szelkich krvot odzl'skanych w wyniku dochodzenia WierzytelnoSci
(rvszelkich niezaspoko.ionl'ch roszczefi przystuguj4cych Menacl2eror,r,i lub Insty'tucji
Zarztyclza,.i1cej z tytr"rlu r.vyplaconego Jeclnostkorvego PorEczenia w' pelne.i rvy'sokoSci

wraz z naleznymi odsetkami), po dokonaniu potr4cenia r,vydatk6r.v stanorvi4cy,'ch
koszty lvindy'kac.ji poniesionl,ch przcz PoSreclnika f"inansorreso - proporcjonalnic do
I lclzialu F uncluszr"r F uncluszy i Lrdzialu ltoSrednika frinansonego \\ Kapitale
Porgczenio\\'!'m. zapervniaj4c pmporcjonalne obni2anie strat ponoszonych prz.ez

Menaclzera oraz PoSrednika Finansorvego zgodnie z z.asadq puri pussu. Fundusz
zobowi4zany .jest takze do przekazywania do Menadzera miesiqczne.i

sprawozdarvczoSci dotycz4ce'i procesu dochodzenia WierzvtelnoSci. Wkladu
Po5rednika Finansoweso oraz kosztriw windvkacii.
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14. Dla uniknigcia w4tpliwoSci Strony potwierdzaj4, 2e podzialowi, o kt6rym mowa w
niniejszym paragrafie nie podlega kwota porgczenia otrzymana przez InstytucjE
Finansow4 od Funduszu oraz kwota odzyskana przez Fundusz otrzynana od
regwaranta lub reporgc zy ciela.
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