Załącznik nr 2 do uchwały nr 2/15/VII/2016
z dnia 8 czerwca 2016 roku

UMOWA POŻYCZKI
zawarta dnia [●] roku w [●]
pomiędzy:

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.
oraz
[●]
zwana dalej „Umową”

* - dane postanowienie jest opcjonalne albo zawarte są dwa lub trzy warianty do wyboru
[…]/[●] - postanowienia, których treść należy określić - w nawiasach zawarta jest proponowana treść
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STRONY UMOWY
Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z siedzibą w Częstochowie, adres:
al. Pokoju 44, 42 – 202 Częstochowa, REGON: 000025483, NIP: 5730206030,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000100887, którą reprezentują:
................................................

-

..........................................

................................................

-

..........................................

zwana dalej „Pożyczkodawcą”
oraz
* /dla spółek prawa handlowego/
[●] z siedzibą [●] adres: [●], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy [●] [●] Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS [●] NIP: [●], REGON: [●], którą reprezentuje:
................................................

-

..........................................

................................................

-

..........................................

* /dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą/
[●] prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą [●], adres: [●], PESEL: [●],
NIP: [●], REGON: [●], legitymującym/ą się dowodem osobistym nr i seria [●]
zwana/y dalej „Pożyczkobiorcą”
Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca są w dalszej części Umowy łącznie zwani
„Stronami”, a z osobna „Stroną”.
* Odpis z KRS Pożyczkodawcy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
* Odpis z KRS / wydruk z CEIDG Pożyczkobiorcy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej
Umowy.
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DEFINICJE
Użyte w Umowie określenia oznaczają:
Dzień Roboczy

dzień inny niż sobota, niedziela oraz dzień
ustawowo wolny od pracy w Polsce.

Duży Przedsiębiorca

przedsiębiorca większy niż mały lub średni
w
rozumieniu
Załącznika
nr
I
do
Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r., tj. który zatrudnia
250 lub więcej pracowników, a jego roczny
obrót wynosi lub przekracza 50 milionów EUR
lub całkowity bilans roczny przekracza 43
miliony EUR.

Średni Przedsiębiorca

przedsiębiorca spełniający kryterium średniego
przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika I do
Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r., tj. który zatrudnia do
249 pracowników włącznie, a jego roczny obrót
nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowity
bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

Mały Przedsiębiorca

przedsiębiorca spełniający kryterium małego
przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika I do
Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r., tj. który zatrudnia
mniej niż 50 pracowników, a jego roczny obrót
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionów EUR.

Mikro Przedsiębiorca

przedsiębiorca spełniający kryterium mikro
przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika I do
Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r., tj. który zatrudnia
mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2
milionów EUR.”

Harmonogram

uzgodniony przez Strony Harmonogram spłaty
Pożyczki stanowiący Załącznik nr 3 do
niniejszej Umowy.

Kodeks Cywilny

oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,
z późniejszymi zmianami).

Kodeks Postępowania Cywilnego oznacza ustawę z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
poz. 296, z późniejszymi zmianami).
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[…]/[●] - postanowienia, których treść należy określić - w nawiasach zawarta jest proponowana treść
3/18

Okres Karencji

ustalony w Umowie okres, o jaki przesunięta
zostaje spłata kapitału, licząc od dnia zawarcia
Umowy lub od daty Uruchomienia Pożyczki.

Okres Finansowania

okres liczony od dnia zawarcia Umowy do dnia
całkowitej spłaty Pożyczki wraz z odsetkami.

Pożyczka

środki pieniężne przekazane Pożyczkobiorcy
przez
Pożyczkodawcę,
na
warunkach
określonych w Umowie i Regulaminie.

Przedsiębiorca

osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną –
wykonująca we własnym imieniu działalność
gospodarczą.

Przedsięwzięcie

przedsięwzięcie
planowane
przez
Pożyczkobiorcę,
finansowane
lub
współfinansowane ze środków Pożyczki
udzielonej przez Pożyczkodawcę w ramach
środkami
własnymi
Umowy
*
[oraz
pożyczkobiorcy (wkład własny)].

Oprocentowanie

oznacza stopę procentową w stosunku rocznym
dla danego okresu odsetkowego równą stopie
bazowej określoną przez Komisję Europejską w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE)
794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 roku
powiększoną o marżę ustaloną indywidualnie
przez Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.
z siedzibą w Częstochowie .

Regulamin

Regulamin
udzielania
pożyczek
przez
Regionalny
Fundusz
Gospodarczy
S.A.
z siedzibą w Częstochowie, przyjęty przez
Zarząd w dniu [●], mający zastosowanie do
niniejszej Umowy. Regulamin stanowi Załącznik
nr 4 do niniejszej Umowy.

Uruchomienie Pożyczki

wypłata przez Pożyczkodawcę na rzecz
Pożyczkobiorcy kwoty Pożyczki lub pierwszej
transzy Pożyczki.
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§1
Przedmiot Umowy Pożyczki
1.

Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy, na warunkach określonych niniejszą
Umową i Regulaminem, Pożyczki w walucie polskiej w kwocie [●] zł (słownie:
[●]), a Pożyczkobiorca Pożyczkę przyjmuje i zobowiązuje się do jej zwrotu wraz
z odsetkami, zgodnie z Harmonogramem i na warunkach określonych
w Umowie i Regulaminie.

2.

Pożyczka udzielona jest na okres [●] miesięcy, licząc od dnia podpisania
Umowy do dnia spłaty ostatniej raty kapitałowo – odsetkowej.

3.

* Pożyczka stanowi jedną wierzytelność, a podzielona jest na transze wyłącznie
dla potrzeb zarządzania Pożyczką.

4.

Okres Karencji spłaty * kapitału Pożyczki * i/lub odsetek wynosi [●] miesięcy.

§2
Cel Pożyczki
1.

Pożyczkobiorca zobowiązuje się przeznaczyć kwotę Pożyczki na finansowanie
Przedsięwzięcia.

2.

Przedsięwzięcie finansowane/współfinansowane ze środków Pożyczki
zlokalizowane jest pod adresem: [●] ma na celu/polega na [●] (opis
przedsięwzięcia).

3.

* Udział środków własnych Pożyczkobiorcy wynosi [●] zł (słownie: [●]).

§3
Warunki Uruchomienia Pożyczki
1.

Uruchomienie Pożyczki nastąpi * jednorazowo / w dwóch / w trzech transzach,
przelewem na wydzielony rachunek bankowy Pożyczkobiorcy o nr [●], który jest
utworzony wyłącznie do obsługi płatności dokonywanych ze środków
uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy, w celu przeznaczenia Pożyczki na
realizację Przedsięwzięcia opisanego w § 2 Umowy.

2.

Uruchomienie Pożyczki nastąpi w terminie do dnia [●].

3.

Uruchomienie Pożyczki nastąpi ponadto, po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę
następujących warunków:
1) skutecznym
ustanowieniu
prawnych
zabezpieczeń
Pożyczki,
w szczególności podpisaniu umów i/lub dokumentów ustanawiających
zabezpieczenia wskazane w § 7 ust. 1 pkt 1) – 8) Umowy;
2) dostarczenia
modelu
finansowego,
planu
Przedsięwzięcia
oraz szczegółowego budżetu na rok [●] i biznesplanu zaakceptowanego
przez Pożyczkodawcę;
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3) uzyskania wszelkich upoważnień i zezwoleń/pozwoleń wymaganych dla
Przedsięwzięcia;
4) uzyskania wszelkich upoważnień i zezwoleń/pozwoleń wymaganych lub
pożądanych w celu zgodnego z prawem zawarcia niniejszej Umowy;
5) * udokumentowaniu udziału środków własnych w Przedsięwzięciu;
6) dostarczenia zaświadczenia od instytucji finansowych, w których
Pożyczkobiorca posiada rachunki bieżące, o prawidłowej współpracy
i wysokości realizowanych średniomiesięcznie obrotów w okresie ostatnich
12 miesięcy;
7) dostarczenia zaświadczenia o braku zaległości wobec ZUS i US, nie
starszego niż 30 dni.
4.

Dniem Uruchomienia Pożyczki jest dzień obciążenia środkami * Pożyczki/
pierwszej transzy Pożyczki rachunku bankowego Pożyczkodawcy.

5.

Pożyczkodawca może odmówić Uruchomienia Pożyczki lub wstrzymać
uruchomienie niewykorzystanej części Pożyczki w przypadku:
1) ujawnienia, że informacje podane we wniosku o udzielenie Pożyczki lub
dokumentach, na podstawie których udzielono Pożyczki są niezgodne
ze stanem faktycznym lub prawnym, albo sfałszowane, podrobione,
przerobione, poświadczające nieprawdę lub nieważne;
2) ujawnienia, że Pożyczkobiorca złożył lub przedstawił Pożyczkodawcy
w toku wykonywanych czynności, związanych z zawarciem lub
wykonywaniem Umowy Pożyczki nieprawdziwe, sfałszowane, podrobione,
przerobione lub niepełne informacje i/lub dokumenty;
3) ujawnienia, że w informacjach podanych we wniosku o udzielenie Pożyczki
lub w innych dokumentach, podano, pominięto, zatajono szczegóły, których
podanie, ominięcie bądź zatajenie nadawałoby tym informacjom charakter
fałszywy bądź nieprawdziwy pod jakimkolwiek istotnym względem;
4) ujawnienia, że środki z tytułu udzielonej Pożyczki są przeznaczone na
finansowanie wydatków, które zostały lub zostaną sfinansowane/
zrefundowane ze środków publicznych, w tym unijnych, bez względu
na formę tego finansowania;
5) pogorszenia
się
sytuacji
ekonomiczno-finansowej
i
majątkowej
Pożyczkobiorcy w sposób zagrażający terminowej spłacie Pożyczki
i odsetek;
6) nieuruchomienia Przedsięwzięcia w terminie wskazanym we wniosku
o udzielenie Pożyczki;
7) wykorzystania Pożyczki lub jej części niezgodnie z przeznaczeniem;
8) zmiany lokalizacji Przedsięwzięcia bez zgody Pożyczkodawcy;
9) istotnego obniżenia realnej wartości złożonego zabezpieczenia, utraty
przedmiotu zabezpieczenia i/lub nieustanowienia dodatkowego prawnego
zabezpieczenia spłaty Pożyczki;
10) sprzedaży,
bez
zgody
Pożyczkodawcy,
zabezpieczeniem spłaty Pożyczki;

majątku

będącego
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11) niedopełnienia
rzeczowego;

obowiązku

ubezpieczenia

przedmiotu

zabezpieczenia

12) wszczęcia egzekucji wobec Pożyczkobiorcy przez innych wierzycieli;
13) podziału, likwidacji, zagrożenia upadłością lub upadłości Pożyczkobiorcy;
14) niewywiązywania się przez Pożyczkobiorcę z zobowiązań dotyczących
monitorowania
Pożyczki
i
realizacji
Przedsięwzięcia,
w
tym
nieudostępnienia danych i dokumentów żądanych przez Pożyczkodawcę,
i/lub podmioty przez niego wskazane oraz inne uprawnione instytucje
zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 6) – 7) i 9), uniemożliwienia przeprowadzenia
kontroli przez Pożyczkodawcę, w szczególności czynności, o których mowa
w § 6 ust.1 pkt. 10) – 13 Umowy;
15) niedotrzymania innych ustalonych warunków Umowy i/lub
dotyczących zabezpieczenia spłaty Pożyczki i/lub Regulaminu.

umów

§4
Warunki Pożyczki
1.

Pożyczkobiorca w dniu zawarcia Umowy zapłaci Pożyczkodawcy prowizję za
udzielenie Pożyczki w wysokości [●] % kwoty Pożyczki, określonej w § 1
Umowy. Prowizja jest płatna jednorazowo, nie później niż w dniu
poprzedzającym dzień Uruchomienia Pożyczki (pierwszej transzy Pożyczki), na
rachunek wskazany w § 5 ust. 4 pkt 1) Umowy.

2.

Oprocentowanie Pożyczki w skali roku jest zmienne i równe stopie procentowej
będącej częścią składową stopy bazowej określonej przez Komisję Europejską
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 10 rozporządzenia
Komisji (WE) 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 roku, powiększonej o marżę
odsetkową w wysokości [od 2 do 5] (słownie: od dwóch do pięciu) punktów
procentowych.

3.

Pożyczkodawca nalicza odsetki umowne, zgodnie z oprocentowaniem,
o którym mowa w ust. 2, w okresach miesięcznych (na ostatni dzień miesiąca
bądź na ostatni dzień Okresu Finansowania) od bieżącego salda zadłużenia
Pożyczkobiorcy, począwszy od dnia Uruchomienia Pożyczki (pierwszej transzy
Pożyczki). Przy naliczaniu odsetek umownych przyjmuje się zasadę 365 dni
w każdym roku.

4.

Pożyczkodawca pobiera prowizje i opłaty zgodnie z Tabelą opłat i prowizji, która
stanowi załącznik do Regulaminu. Prowizje i opłaty pobierane przez
Pożyczkodawcę oraz ich wysokość mogą ulegać zmianom, jeżeli zaistnieje
przynajmniej jeden z niżej wymienionych czynników:
1) wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych,
2) wzrost kosztów obsługi pożyczek, spowodowany czynnikami niezależnymi
od Pożyczkodawcy.

5.

Pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi.
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6.

Pożyczkobiorca ponosi ponadto wszelkie koszty i opłaty związane z obsługą
Pożyczki, ustanowieniem i obsługą zabezpieczenia, postępowaniem
windykacyjnym i egzekucyjnym, w tym między innymi koszty:
1) pism/zawiadomień
z
tytułu
nieterminowej
spłaty,
wypowiedzenia/rozwiązania Umowy i umów dotyczących zabezpieczenia
spłaty Pożyczki;
2) ustanowienia, obsługi i zwolnienia zabezpieczenia spłaty Pożyczki,
zarządzania przedmiotem zabezpieczenia, w tym także ewentualnych
wycen, należności publiczno-prawnych związanych z przedmiotem
zabezpieczenia (np. podatki, opłaty, mandaty, kary), zaspokojenia roszczeń
Pożyczkodawcy z przedmiotu zabezpieczenia;
3) oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, sporządzonego
w formie aktu notarialnego;
4) postępowania windykacyjnego i czynności egzekucyjnych;
5) dokonanych przez Pożyczkodawcę czynności, w związku z nieprawidłową
realizacją przez Pożyczkobiorcę Umowy i umów dotyczących
zabezpieczenia spłaty Pożyczki.

§5
Warunki spłaty Pożyczki
1.

Spłata Pożyczki, nastąpi w terminie [●] miesięcy, licząc od dnia podpisania
Umowy, zgodnie z Harmonogramem przygotowanym przy założeniu, iż: spłata
następuje w ratach miesięcznych z tym, że ostatnia rata będzie w wysokości
wynikającej z salda zadłużenia z tytułu kapitału Pożyczki (pozostającego do
spłaty na ten dzień). Raty kapitałowe płatne będą do ostatniego dnia każdego
miesiąca kalendarzowego. Wstępne kwoty i terminy spłaty kolejnych rat
kapitałowych Pożyczki (z uwzględnieniem zakładanej wysokości raty ostatniej)
zostały określone w Harmonogramie. Każdorazowa zmiana Harmonogramu
zostanie uzgodniona z Pożyczkobiorcą i nie będzie wymagała wprowadzenia
aneksu do Umowy.

2.

Spłata pierwszej raty kapitału Pożyczki nastąpi w terminie do [●] roku.

3.

Odsetki umowne od kapitału Pożyczki, naliczane zgodnie z Umową, płatne są
do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca
następnego po dniu Uruchomienia Pożyczki, z wyjątkiem ostatniej płatności,
której termin ustala się na dzień wymagalności ostatniej raty kapitałowej.

4.

Jeżeli termin spłaty raty kapitałowej, odsetek lub innych należności
Pożyczkodawcy przypada na dzień wolny od pracy, to wpływ środków
w pierwszym Dniu Roboczym po tym dniu jest traktowany jak spłata w terminie.
Spłata:
1) kapitału Pożyczki będzie dokonywana na rachunek bankowy
Pożyczkodawcy prowadzony w Banku [●] Oddział w [●] o nr [●] lub inny
rachunek bankowy wskazany przez Pożyczkodawcę w odrębnym piśmie,
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2) odsetek i innych zobowiązań Pożyczkobiorcy wynikających z Umowy,
będzie przekazywana na rachunek bankowy Pożyczkodawcy prowadzony
w [●] Oddział w [●] o nr [●] lub inny wskazany przez Pożyczkodawcę
w odrębnym piśmie.
5.

Za datę spłaty zobowiązań Pożyczkobiorcy, wynikających z Umowy, przyjmuje
się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Pożyczkodawcy.

6.

Spłata bieżącej raty Pożyczki i odsetek wynikających z Umowy i/lub
Harmonogramu może być dokonana przed terminem wymagalności
wynikającym z Umowy i Harmonogramu, z tym, że jeżeli wcześniejsza spłata
nastąpi w tym samym miesiącu, w którym przypada termin umowny uznaje się,
że spłata nastąpiła w terminie wynikającym z Umowy i Harmonogramu.

7.

Spłata części Pożyczki przed terminem wymagalności wynikającym z Umowy
lub Harmonogramu nie zwalnia Pożyczkobiorcy z obowiązku dokonywania spłat
należnych rat kapitałowo-odsetkowych w terminach określonych w Umowie i/lub
Harmonogramie.

8.

W przypadku spłaty części Pożyczki przed terminem wymagalności
wynikającym z Umowy lub Harmonogramu, Pożyczkodawca wylicza nową
wysokość rat kapitałowo-odsetkowych, przy czym informuje o tym
Pożyczkobiorcę wyłącznie na jego pisemny wniosek.

9.

Opóźnienie Pożyczkobiorcy w spłacie kapitału Pożyczki powoduje
podwyższenie oprocentowania rat kapitałowych Pożyczki wynikającego
z Umowy o * [2] punkty procentowe w stosunku rocznym liczonych od
niespłaconej w terminie raty kapitałowej Pożyczki, za każdy dzień opóźnienia,
począwszy od dnia następnego po dniu wymagalności raty kapitału Pożyczki.

10.

Opóźnienie Pożyczkobiorcy w spłacie wymagalnych odsetek umownych,
powoduje podwyższenie oprocentowania o * [2] punkty procentowe, liczone od
bieżącego salda kapitału Pożyczki pozostałego do spłaty, za każdy dzień
opóźnienia w spłacie wymagalnych odsetek umownych, do dnia, w którym
zostaną one uregulowane.

11.

W przypadku opóźnienia Pożyczkobiorcy w spłacie kapitału Pożyczki, odsetek
i innych zobowiązań wynikających z Umowy, Pożyczkodawca decyduje
o sposobie zaliczenia otrzymanych środków pieniężnych na spłatę zaległych
zobowiązań Pożyczkobiorcy.

12.

W przypadku zobowiązań, których termin płatności nie wynika wprost
z Umowy, będą one płatne w terminie * [7/14] dni od daty doręczenia wezwania
do zapłaty.

13.

Pożyczkę uważa się za spłaconą, jeżeli stan zadłużenia po spłacie kapitału
i odsetek wynosi „0”, albo jeżeli na rachunku pożyczkowym, wskazanym w ust.
4 pkt. 1) lub 2) wystąpi nadpłata, przy czym jeżeli kwota nadpłaty nie
przekracza dwukrotności kosztu przesyłki poleconej, nie podlega ona
rozliczeniu z Pożyczkobiorcą.

* - dane postanowienie jest opcjonalne albo zawarte są dwa lub trzy warianty do wyboru
[…]/[●] - postanowienia, których treść należy określić - w nawiasach zawarta jest proponowana treść
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§6
Obowiązki Pożyczkobiorcy
1.

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do:
1) terminowego zwrotu kwoty Pożyczki, wraz z należnymi odsetkami na
zasadach
określonych
w
Umowie
i
Regulaminie,
zgodnie
z Harmonogramem;
2) wykorzystania Pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem, określonym w § 2
Umowy;
3) wdrażania Przedsięwzięcia z najwyższym stopniem staranności, wydajnie
i z dbałością wymaganą przez najlepszą praktykę na danym polu oraz
zgodnie z Umową i Regulaminem;
4) wykorzystania każdego przedmiotu finansowanego ze środków Pożyczki –
w Okresie
Finansowania
wyłącznie
w
celach
związanych
z Przedsięwzięciem. W wyjątkowych sytuacjach Pożyczkobiorca może
wystąpić do Pożyczkodawcy o udzielenie pisemnej zgody na sprzedaż lub
zagospodarowanie finansowanych ze środków Pożyczki przedmiotów
w inny sposób;
5) powiadamiania Pożyczkodawcy o wszelkich zmianach związanych z nazwą
(firmą), adresem zamieszkania/siedziby, adresem prowadzonej działalności,
statusem prawnym oraz wykonywaną działalnością gospodarczą;
6) przekazywania Pożyczkodawcy w całym Okresie Finansowania pisemnego
sprawozdania z wykorzystania Pożyczki (w tym bilans, rachunek zysków
i strat, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych), przy
czym formę każdego z tych sprawozdań oraz zakres danych nim objętych
będzie każdorazowo określany przez Pożyczkodawcę. Każde sprawozdanie
wraz z załącznikami powinno być przekazane Pożyczkodawcy w formie
papierowej (podpisane przez Pożyczkobiorcę) jak i elektronicznej (tzw.
aktywne formularze), w terminie do [30] dni po zakończeniu każdego
kolejnego [kwartału w roku obrotowym]. Sprawozdanie to powinno również
zawierać oświadczenie Pożyczkobiorcy o identyczności danych zawartych
w obydwu tych formach;
7) przekazywania Pożyczkodawcy przez cały Okres Finansowania prognoz
jednostkowych (prognozy bilansu, prognozy rachunku wyników oraz
prognozy przepływów finansowych wraz z komentarzem), dotyczących
działalności Pożyczkobiorcy, do końca grudnia każdego roku;
8) osiągania przez cały Okres Finansowania wyników finansowych na
poziomie nie gorszym niż w ostatnich prognozach finansowych
przedstawionych przed udzieleniem Pożyczki z uwzględnieniem
zaakceptowanych przez Pożyczkodawcę korekt prognoz finansowych
przedstawionych przez Pożyczkobiorcę w okresie trwania Umowy;
9) przekazywania Pożyczkodawcy w załączeniu do sprawozdania, o którym
mowa w pkt. 6):
a) kopii dokumentów (w tym przelewów) potwierdzających wydatkowanie
środków pieniężnych, zgodnie z zasadami określonymi w § 2 Umowy,

* - dane postanowienie jest opcjonalne albo zawarte są dwa lub trzy warianty do wyboru
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b) zaświadczeń o braku zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ZUS
i US w terminie do 31 lipca za pierwsze półrocze i do 31 stycznia za
drugie półrocze poprzedniego roku,
c) informacji dotyczących postępowań sądowych, arbitrażowych lub
administracyjnych, aktualnych, zagrażających lub będących w toku,
które mogłyby, w przypadku rozstrzygnięcia na niekorzyść, wywrzeć
istotny wpływ na Zdolność Pożyczkową Pożyczkobiorcy;
10) umożliwiania Pożyczkodawcy dokonywania kontroli wydatkowania Pożyczki
w każdym czasie, w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania
pisemnego wezwania, w siedzibie Pożyczkobiorcy lub w innym
uzgodnionym miejscu, obejmującej badanie wszelkich dokumentów
i
informacji
związanych
z otrzymaną
i wydatkowaną
Pożyczką,
a w szczególności:
a) historii rachunku bankowego, na który została przekazana kwota
Pożyczki,
b) oryginalnej
dokumentacji
księgowej
zawierającej
o wydatkowaniu na określone cele kwoty Pożyczki,

informacje

11) umożliwiania Pożyczkodawcy, podczas kontroli, wglądu do dokumentów
oraz wykonywania kopii dokumentów, o których mowa w pkt. 6 i 9, oraz
przesyłania na żądanie Pożyczkodawcy ich uwierzytelnionych kopii;
12) udostępniania na każde żądanie Pożyczkodawcy wszelkich dokumentów
umożliwiających
sprawdzenie
sytuacji
ekonomiczno-finansowej
Pożyczkobiorcy, w tym dostarczanie rocznych sprawozdań finansowych,
niezwłocznie po ich sporządzeniu, jednakże nie później niż w terminie [●]
dni od ich sporządzenia;
13) umożliwiania Pożyczkodawcy przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczeń
spłaty Pożyczki, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty doręczenia
pisemnego wezwania, a w szczególności do:
a) umożliwiania
Pożyczkodawcy
zabezpieczeń,

sprawdzania

stanu

fizycznego

b) przesyłania Pożyczkodawcy pisemnych potwierdzeń ustanowienia
określonych zabezpieczeń na rzecz Pożyczkodawcy;
14) nie podejmowania, bez uprzedniej pisemnej zgody Pożyczkodawcy,
czynności zmierzających do sprzedaży, wydzierżawienia, wynajęcia,
udostępnienia lub w inny sposób trwałego rozporządzania majątkiem
Pożyczkobiorcy, chyba że łączna wartość rozporządzenia nie przekroczy [●]
zł [do ustalenia];
15) informowania Pożyczkodawcy na piśmie, natychmiast po powzięciu zamiaru
i nie później niż do 30 dni przed planowanym dniem dokonania podziału,
połączenia z innym przedsiębiorcą, przekształcenia oraz o wszelkich
podobnych działaniach;
16) nie udzielania bez uprzedniej zgody Pożyczkodawcy pożyczek, kredytów,
poręczeń lub innych zobowiązań o podobnych skutkach;

* - dane postanowienie jest opcjonalne albo zawarte są dwa lub trzy warianty do wyboru
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17) nie udzielania ani nie zlecania udzielenia zabezpieczenia, gwarancji,
poręczenia lub przystąpienia do długu, ani nie udzielania innego osobistego
zabezpieczenia, oraz nie zezwalania na ich istnienie jako jego zobowiązania
w odniesieniu do zadłużenia jakiejkolwiek osoby, ani nie zezwalania, aby
jego zadłużenie było przedmiotem zabezpieczenia udzielanego przez
jakąkolwiek inną osobę. Powyższe ograniczenie nie dotyczy zabezpieczeń
ustanawianych w związku z Umową;
18) nie obciążania majątku Pożyczkobiorcy jakimkolwiek ograniczonym prawem
rzeczowym lub zobowiązaniem/obciążeniem o podobnych skutkach
prawnych, a także nie obciążania składników majątkowych Pożyczkobiorcy
z tytułu zobowiązań zaciągniętych przez osoby trzecie, przy czym nie
dotyczy to obciążeń majątku Pożyczkobiorcy ustanawianych na rzecz
Pożyczkodawcy, ani zastawów wynikających wyłącznie z mocy prawa
i w ramach zwykłej działalności;
19) archiwizowania i przechowywania dokumentacji związanej z Pożyczką oraz
Przedsięwzięciem, m.in. korespondencji, dokumentacji aplikacyjnej wraz
z załącznikami, monitoringowej, kontrolnej, audytowej, Umowy wraz
z załącznikami oraz aneksami, dokumentów finansowych, w tym
potwierdzających poniesione wydatki, dokumentacji technicznej, o ile ma
ona zastosowanie dla Przedsięwzięcia, do dnia [●] r.

§7
Zabezpieczenie spłaty Pożyczki
1.

Prawne zabezpieczenie spłaty Pożyczki, odsetek umownych, a także innych
zobowiązań Pożyczkobiorcy istniejących lub mogących powstać z tytułu
zawarcia i wykonywania Umowy stanowi w całym Okresie Finansowania:
1) zastaw rejestrowy na rzecz Pożyczkodawcy ustanowiony na [●];
2) zastaw zwykły na rzecz Pożyczkodawcy ustanowiony na [●];
3) cesja praw z umowy ubezpieczenia [●];
4) cesja praw z umowy [●];
5) poręczenie cywilne [●] z siedzibą [●] do kwoty [●] zł (słownie: [●]) na czas
określony, tj. do dnia [●] r.;
6) weksel własny in blanco zaopatrzony w klauzulę „bez protestu” wraz
z deklaracją wekslową wystawiony przez Pożyczkobiorcę;
7) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wprost przez Pożyczkobiorcę
w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego do kwoty [●]
zł (słownie:[●]), z terminem do nadania mu klauzuli wykonalności do dnia
[●] r., co do obowiązku zwrotu Pożyczki, odsetek umownych i innych
ewentualnych poniesionych przez Pożyczkodawcę kosztów związanych
z udzieleniem Pożyczki;
8) hipoteka [●] do kwoty [●] zł (słownie: [●]), ustanowiona na zabezpieczenie:
zobowiązania głównego (kapitału Pożyczki), odsetek, przyznanych kosztów

* - dane postanowienie jest opcjonalne albo zawarte są dwa lub trzy warianty do wyboru
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postępowania oraz innych roszczeń o świadczenia uboczne (opłat i prowizji
przewidzianych i określonych w Umowie), zarówno istniejących jak
i przyszłych, ustanowiona na * prawie własności nieruchomości /prawie
współwłasności
nieruchomości/
prawie
wieczystego
użytkowania
nieruchomości /spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu
mieszkalnego /lokalu użytkowanego /domu jednorodzinnego w spółdzielni
mieszkaniowej (podstawowy opis nieruchomości, np. rodzaj, sposób
korzystania, powierzchnia), położonej (dane adresowe, nr działki, obręb) [●],
* stanowiącej własność/której użytkownikami wieczystymi na prawach
wspólności ustawowej małżeńskiej są * [●], posiadającego/ej/ych nr PESEL
[●], dla której Sąd Rejonowy w [●] Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
Księgę Wieczystą nr [●] wolną od obciążeń, o których mowa w III i IV Dziale
KW/z obciążeniem (rodzaj, kwota w zł obciążenia) [●] wpisanym w III/IV
Dziale KW.
2.

Po spłacie wierzytelności z tytułu Umowy Pożyczki, oraz w innych
uzasadnionych przypadkach, Pożyczkodawca podejmuje czynności związane
ze zwolnieniem zabezpieczeń.

3.

W przypadku:
a) zagrożenia terminowej spłaty Pożyczki z powodu nagłego pogorszenia się
sytuacji finansowej i organizacyjnej Pożyczkobiorcy,
b) gdy wartość ustanowionych zabezpieczeń zmniejszyła się lub gdy istnieje
zagrożenie zmniejszenia się ich wartości,
Pożyczkobiorca jest zobowiązany na wezwanie Pożyczkodawcy dokonać
dodatkowego zabezpieczenia spłaty Pożyczki.

4. Koszty związane z ustanowieniem i utrzymaniem do dnia spłaty Pożyczki wraz
ze wszystkimi odsetkami i należnościami ubocznymi przez Pożyczkobiorcę
powyższych zabezpieczeń, jak też ewentualnego przekazania oraz odbioru
i zwolnienia każdego z zabezpieczeń ponosi Pożyczkobiorca.

§8
Sankcje
1.

Pożyczkodawca może odstąpić od Umowy przed dniem Uruchomienia
Pożyczki, jeżeli:
1) zostanie ujawnione, że informacje podane we wniosku o udzielenie
Pożyczki lub dokumentach, na podstawie których udzielono Pożyczki są
niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym, albo Pożyczkobiorca złożył
nieprawdziwe lub nieważne oświadczenia lub sfałszowane, podrobione,
przerobione lub poświadczające nieprawdę albo niepełne informacje i/lub
dokumenty związane z zawarciem niniejszej Umowy;
2) w informacjach podanych we wniosku o udzielenie Pożyczki lub w innych
dokumentach, podano, pominięto, zatajono szczegóły, których podanie,
ominięcie bądź zatajenie nadawałoby tym informacjom charakter fałszywy
bądź nieprawdziwy pod jakimkolwiek istotnym względem;

* - dane postanowienie jest opcjonalne albo zawarte są dwa lub trzy warianty do wyboru
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3) Pożyczkobiorca podjął niedozwolone działania mające wpływ na wykonanie
Umowy;
4) nastąpiło pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej i majątkowej
Pożyczkobiorcy w sposób zagrażający terminowej spłacie Pożyczki
i odsetek.
2.

Pożyczkodawca może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym, jeżeli:
1) zostanie ujawnione, że informacje podane we wniosku o udzielenie
Pożyczki lub dokumentach, na podstawie których udzielono Pożyczki są
niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym, albo Pożyczkobiorca złożył
nieprawdziwe lub nieważne oświadczenia związane z zawarciem niniejszej
Umowy;
2) terminowa spłata Pożyczki zostaje (w rozsądnej ocenie Pożyczkodawcy)
zagrożona pogarszającą się sytuacją finansową Pożyczkobiorcy;
3) Pożyczkobiorca pozostaje w opóźnieniu w spłacie kapitału Pożyczki,
odsetek umownych, ewentualnie odsetek za opóźnienie, powyżej 30 dni od
daty wymagalności;
4) Pożyczkobiorca wykorzysta Pożyczkę lub jej część niezgodnie
z przeznaczeniem określonym w § 2 niniejszej Umowy, albo przedmiot
finansowany ze środków Pożyczki zostanie wykorzystany w celach
niezwiązanych z Przedsięwzięciem;
5) Pożyczkobiorca nie wywiązuje się z zobowiązań dotyczących
monitorowania Pożyczki i realizacji Przedsięwzięcia, w tym nie udostępnia
danych i dokumentów żądanych przez Pożyczkodawcę, i/lub podmioty
przez niego wskazane oraz inne uprawnione instytucje zgodnie z § 6 ust.1
pkt. 6) – 7) oraz 9) Umowy, utrudnia lub uniemożliwia przeprowadzenie
czynności kontrolnych, do których uprawniony jest Pożyczkodawca,
w szczególności czynności, o których mowa § 6 ust.1 pkt. 9) – 13) Umowy,
6) nie nastąpi uruchomienie Przedsięwzięcia w terminie wskazanym we
wniosku o udzielenie Pożyczki;
7) Pożyczkobiorca dokona zmiany lokalizacji Przedsięwzięcia bez zgody
Pożyczkodawcy lub zmiany nazwy (firmy), adresu zamieszkania/siedziby,
adresu prowadzonej działalności, statusu prawnego bez poinformowania
Pożyczkodawcy;
8) nastąpi istotne obniżenie realnej wartości złożonego zabezpieczenia lub
utrata przedmiotu zabezpieczenia,
nieustanowienie
dodatkowego
zabezpieczenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy albo sprzedaż, bez
zgody Pożyczkodawcy, majątku będącego zabezpieczeniem spłaty
Pożyczki;
9) zostanie wszczęte wobec Pożyczkobiorcy postępowanie egzekucyjne;
10) nastąpi podział,
Pożyczkobiorcy;

likwidacja,

zagrożenie

upadłością

lub

upadłość

11) Pożyczkobiorca po dniu Uruchomienia Pożyczki nie wypełnia
któregokolwiek z zobowiązań wynikających z Umowy i/lub umów
* - dane postanowienie jest opcjonalne albo zawarte są dwa lub trzy warianty do wyboru
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dotyczących zabezpieczenia spłaty Pożyczki i/lub Regulaminu, w tym
w szczególności wskazanych w § 6 niniejszej Umowy, a takie naruszenie,
nie zostanie niezwłocznie usunięte przed upływem: (a) 30 dni od momentu
jego wystąpienia – w przypadku, gdy jego usunięcie zależne jest wyłącznie
od działania lub zaniechania Pożyczkobiorcy; albo (b) 60 dni od momentu
jego wystąpienia – w przypadku, gdy do jego usunięcia konieczne jest
działanie lub zaniechanie podmiotu innego niż Pożyczkobiorca.
3.

W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie ust. 2, Pożyczkodawca może
żądać od Pożyczkobiorcy odpowiednio:
1) natychmiastowej spłaty Pożyczki wraz z należnymi na dzień spłaty Pożyczki
odsetkami umownymi i kosztami,
2) zaspokojenia swoich roszczeń finansowych wynikających z Umowy, według
swojego uznania z każdego ustanowionego na rzecz Pożyczkodawcy
zabezpieczenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

4.

W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu
Pożyczkodawca wysyła do Pożyczkobiorcy, poręczycieli i osób udzielających
rzeczowego zabezpieczenia zawiadomienie o wypowiedzeniu/rozwiązaniu
Umowy Pożyczki i obowiązku całkowitej spłaty wierzytelności z tytułu udzielonej
pożyczki oraz odsetek i kosztów w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia
doręczenia Pożyczkobiorcy zawiadomienia o wypowiedzeniu/rozwiązaniu
Umowy.

5.

Strony uzgodniły, że roszczenie Pożyczkodawcy o zwrot Pożyczki w przypadku,
o którym mowa w ust. 2 jest zaspokojone, jeżeli zostanie zwrócona przez
Pożyczkobiorcę kwota Pożyczki wraz z:
1) należnymi odsetkami umownymi i kosztami,
2) należnymi odsetkami za ewentualne opóźnienie w spłacie zobowiązań.

§9
Oświadczenia Pożyczkobiorcy
Pożyczkobiorca oświadcza, że:
1.

* spełnia warunki Mikro, Małego, Średniego, Dużego Przedsiębiorcy,

2.

* (dla osób fizycznych) nie został prawomocnie skazany za przestępstwo
umyślne i/lub przestępstwo skarbowe, np. przestępstwo składania fałszywych
zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi
pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi
bankowemu, albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej
lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz wobec których
wszczęto postępowanie karne w związku z popełnieniem przestępstwa
umyślnego i/lub przestępstwa skarbowego,

3.

* posiada środki finansowe zabezpieczające udział własny w realizacji
Przedsięwzięcia;

* - dane postanowienie jest opcjonalne albo zawarte są dwa lub trzy warianty do wyboru
[…]/[●] - postanowienia, których treść należy określić - w nawiasach zawarta jest proponowana treść
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4.

posiada wszelkie niezbędne uprawnienia, aby w pełni władać swym majątkiem,
użytkować ten majątek oraz prowadzić działalność gospodarczą do czasu
spłaty Pożyczki w takim zakresie, w jakim prowadzi ją obecnie. Nie znajduje się
w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy
publicznej;

5.

nie pozostaje w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, naprawczego
lub pod zarządem komisarycznym, oraz nie zachodzą wobec niego okoliczności
dające podstawę do jakiegokolwiek z wymienionych zdarzeń;

6.

jest właściwie umocowany i posiada prawo i wszelkie zgody do skutecznego
zawarcia tej Umowy, stania się jej Stroną, a także jej wykonania;

7.

nie posiada zaległości z tytułu: spłaty kredytów/pożyczek, innych zobowiązań
finansowych, należności publicznoprawnych i nie jest obciążony obowiązkiem
zwrotu pomocy, wynikającym z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za
niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;

8.

* (dla osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą)
nie pozostaje w związku małżeńskim/ pozostaje w związku małżeńskim
i uzyskał zgodę małżonka na zawarcie niniejszej Umowy/ zawarł umowę
o rozdzielności majątkowej małżeńskiej.

§ 10
Poufność
1.

Każda ze Stron oświadcza, że wszelkie informacje udostępniane drugiej Stronie
w związku z podpisaniem niniejszej Umowy mają charakter tajemnicy
przedsiębiorcy („Informacje wrażliwe”). Każda ze Stron zobowiązuje się do
zachowania w całkowitej poufności wszelkich Informacji wrażliwych, jakie
otrzyma od drugiej Strony, bez względu na fakt, w jaki sposób otrzyma takie
informacje i w jakiej formie będzie miała do nich dostęp. Każda ze Stron może
ujawniać każdemu ze swoich podmiotów powiązanych, a także każdej innej
osobie, wobec której dana Strona jest zobowiązana do ujawniania informacji na
mocy obowiązujących przepisów prawa, w zakresie przez nie przewidzianym,
wszelkie informacje na temat drugiej Strony, niniejszej Umowy lub dokumentów
z nią związanych.

2.

Pożyczkobiorca oświadcza, że został poinformowany, iż Pożyczkodawca, jako
administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182
z późn. zm., dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”), będzie
przetwarzał dane osobowe w zakresie, w jakim będą wykorzystywane dane
Pożyczkobiorcy i posiadane informacje dotyczące realizacji Pożyczki do celów
związanych z udzieloną Pożyczką, w tym monitoringiem, wizytacjami,
sprawozdawczością, kontrolą, audytem, ewaluacją, badaniami ankietowymi zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, na co wyraża
zgodę.

* - dane postanowienie jest opcjonalne albo zawarte są dwa lub trzy warianty do wyboru
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3.

Pożyczkobiorca oświadcza, że został poinformowany o prawie wglądu do jego
danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie
o ochronie danych osobowych.

4.

Pożyczkobiorca oświadcza, że został poinformowany, iż Pożyczkodawca w celu
podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy
może przekazać jego dane osobowe i posiadane informacje dotyczące
realizacji Pożyczki do innych podmiotów, w przypadkach, zakresie i celach
określonych w niniejszej Umowie i Regulaminie, na warunkach określonych
w Ustawie o ochronie danych osobowych, na co wyraża zgodę.

§ 11
Czas trwania Umowy
1.

Umowa zostaje zawarta do czasu spłaty Pożyczki, odsetek oraz innych
ubocznych zobowiązań finansowych Pożyczkobiorcy wynikających z realizacji
Umowy, a wygasa po dokonaniu spłaty na rzecz Pożyczkodawcy wszystkich
zobowiązań umownych Pożyczkobiorcy wynikających z Umowy.

2.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 12
Postanowienia końcowe
1.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

2.

W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie mają właściwe przepisy
prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego.

3.

Pożyczkodawca może przenieść wszelkie wierzytelności oraz prawa z tytułu
Umowy na osobę trzecią, bez konieczności uzyskania zgody Pożyczkobiorcy.

4.

Pożyczkobiorca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia
Regulaminu. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami
Regulaminu, a postanowieniami Umowy rozstrzygające znaczenie mają
postanowienia Umowy.

5.

W przypadku gdy jedno lub więcej postanowień niniejszej Umowy będzie
nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność jej
pozostałych postanowień, a w miejsce postanowienia nieważnego lub
bezskutecznego będzie miało zastosowanie postanowienie Umowy, które
najbardziej zbliżone jest do osiągnięcia celu założonego przez Strony.

6.

Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie spory wynikające z zawarcia lub
wykonywania niniejszej Umowy będą starały się rozwiązywać polubownie.
W przypadku gdy Strony nie będą w stanie doprowadzić do polubownego
rozwiązania sporu Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów
mogących wyniknąć z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby RFG.

* - dane postanowienie jest opcjonalne albo zawarte są dwa lub trzy warianty do wyboru
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7.

Pożyczkobiorca ponosi wszelkie koszty wynikające z zawarcia i wykonywania
Umowy.

8.

Niniejszą Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach,
po 1 (jednym) egzemplarzu dla każdej ze Stron.

……………………………………
POŻYCZKOBIORCA

………………………………….
POŻYCZKODAWCA

ZAŁĄCZNIKI:
1) Załącznik nr 1 – Odpis z KRS Pożyczkodawcy;
2) Załącznik nr 2 – Odpis z KRS/CEIDG Pożyczkobiorcy;
3) Załącznik nr 3 – Harmonogram spłaty pożyczki;
4) Załącznik nr 4 – Regulamin udzielania pożyczek przez Regionalny
Fundusz Gospodarczy S.A. z siedzibą w Częstochowie.

* - dane postanowienie jest opcjonalne albo zawarte są dwa lub trzy warianty do wyboru
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