
 

UMOWA POŻYCZKI 

nr ____________________ 

 

w ramach projektu pn. „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu 

Przedsiębiorczości Społecznej”, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący rolę Menadżera Krajowego Funduszu 

Przedsiębiorczości Społecznej w Działaniu 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020”  udzielona ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dotacji celowej budżetu państwa oraz środków własnych Pośrednika finansowego w 

ramach Projektu.  

*W sytuacji, gdy pożyczka będzie udzielana w ramach projektu wyłącznie ze środków własnych FRW: udzielona w ramach projektu 

pn. „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej”, 

realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący rolę Menadżera Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej 

w Działaniu 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020”  ze środków własnych Pośrednika finansowego w 

ramach Projektu.  

 

zawarta w dniu ___________ r. 

w Wałbrzychu 

pomiędzy 

 

Funduszem Regionu Wałbrzyskiego z siedzibą w Wałbrzychu wpisanym pod numerem KRS: 0000066780 

do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia 

Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 886-10-29-908 

REGON: 890027024, 

zwanym dalej „Pośrednikiem finansowym”, 

reprezentowanym przez co najmniej dwie spośród niżej wymienionych osób: 

- Pana Roberta Jagłę - Prezesa Zarządu 

- Panią Zdzisławę Leszczyńską – Chruścik – Członka Zarządu 

- Panią Beatę Szczepankowską  ̶  Pełnomocnika Funduszu Regionu Wałbrzyskiego 

- Panią Olgę Korniluk - Pełnomocnika Funduszu Regionu Wałbrzyskiego 

a 

Spółką / Fundacją / Stowarzyszeniem / Spółdzielnią Socjalną  .......... .............................................. 

z siedzibą w …………………………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………….., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS, 

REGON…………., NIP ………………………. gospodarczą pod nazwą ……, wpisanym/ą do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem ……, z siedzibą w ……, 

zwanym/ną dalej „Pożyczkobiorcą”, 

 

reprezentowaną przez ………………………………………… 



 

o następującej treści: 

§ 1. 

1. Pośrednik finansowy udziela Pożyczkobiorcy na jego wniosek z dnia ..................................................  

pożyczki przeznaczonej na  .................................................................................................................... , 

na warunkach określonych niniejszą umową i Regulaminem Funduszu Pożyczkowego dla podmiotów ekonomii 

społecznej, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dotacji celowej budżetu państwa oraz środków 

własnych Pośrednika finansowego (zwanych dalej jako wkład własny Pośrednika finansowego), w ramach projektu 

pn. „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości 

Społecznej”, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący rolę Menadżera Krajowego Funduszu 

Przedsiębiorczości Społecznej w Działaniu 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020”   

2. Kwota przyznanej pożyczki wynosi łącznie .........................zł (słownie złotych………………..), z czego …………. 

zł (tj. 85%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dotacji celowej budżetu państwa, a 

…………… zł (tj. 15%) z wkładu własnego Pośrednika finansowego. 

3. Wraz z udzieleniem pożyczki Pośrednik finansowy udziela Pożyczkobiorcy dotacji na spłatę odsetek od części 

pożyczki pochodzącej z wkładu własnego Pośrednika finansowego. Wartość dotacji wynosi .........................zł 

(słownie złotych .................................................................................................................................... ). 

4. Pożyczka zostaje udzielona na okres ……… miesięcy licząc od dnia uruchomienia środków, w tym okres karencji w 

spłacie kapitału wynosi …………miesiące. 

5. Okres spłaty pożyczki, łącznie z okresem karencji, liczony od daty uruchomienia środków do dnia ostatecznej spłaty 

nie może przekroczyć 60 / 84 miesięcy.  

6. Spłata rat kwoty głównej pożyczki oraz odsetek przebiegać będzie w cyklach miesięcznych, począwszy od 

pierwszego miesiąca po uruchomieniu środków, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.   

7. Udzielenie pożyczki, o której mowa w ust. 1 oraz dotacji, o której mowa w ust. 3, oznacza udzielenie 

Pożyczkobiorcy pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzenia Komisji (UE) 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w 

sprawie stosowania art. 107 i 108 o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 

23.12.2013, str.1). Na dzień zawarcia niniejszej umowy kwota udzielonej pomocy de minimis wynosi: 

a) …………zł (słownie złotych: ………………………) z tytułu udzielonej pożyczki, 

b) …………zł (słownie złotych: ………………………) z tytułu udzielonej dotacji na spłatę odsetek.  

8. Pośrednik finansowy wydaje Pożyczkobiorcy zaświadczenie o wysokości udzielonej pomocy de minimis. 

 

§ 2. 

1. Pożyczka oprocentowana jest poniżej/lub na warunkach rynkowych wg / stopy referencyjnej obliczanej przy 

zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w 

sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.Urz. UE C 14 z 19.01.2008r., str. 6 – 

zwanym dalej Komunikatem Komisji).  

2. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi … % w skali roku. 

3. Odsetki od wykorzystanej pożyczki naliczane są w cyklu miesięcznym od kwoty malejącego salda zadłużenia i 

podlegają spłacie w dniu spłaty raty kapitału, zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki. 

4. Pośrednik finansowy nie pobiera prowizji za udzielenie pożyczki.  

5. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się każdy miesiąc po 30 dni, a rok obrachunkowy 360 dni.  

6. Ustala się, że ostateczne rozliczenie pożyczki nastąpi w ciągu 14 dni od dokonania ostatniej wpłaty raty pożyczki. 

 

 



 

§ 3. 

1. Pośrednik finansowy postawi pożyczkę/ I transzę pożyczki do dyspozycji Pożyczkobiorcy  

w okresie do ………. dni od daty podpisania niniejszej umowy jednorazowo, w kwocie, o której mowa w § 1 ust. 2 / 

w transzach: 

 I transza w wysokości ..................zł, po spełnieniu warunków określonych w § 4 ust. 3, 

 II transza w wysokości ..................zł, po spełnieniu warunków określonych w § 4 ust…… 

 III transza w wysokości ..................zł, po spełnieniu warunków określonych w § 4 ust….. 

2. Pośrednik finansowy wypłaca pożyczkę /…..  transze pożyczki w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy 

Pożyczkobiorcy /wskazany przez Pożyczkobiorcę rachunek bankowy kontrahenta Pożyczkobiorcy z terminem 

rozliczenia udzielonej pożyczki/każdej z wypłaconych transz pożyczki – ……….. miesięcy od daty wypłaty 

środków pożyczki/ transzy pożyczki. 

3. Pożyczkobiorca oświadcza, że finansowanie otrzymane w ramach niniejszej umowy nie nakłada się z 

finansowaniem przyznawanym z Funduszy Strukturalnych, innych funduszy, programów, środków i instrumentów 

Unii Europejskiej, a także inną pomocą krajową lub zagraniczną, a ponadto Pożyczkobiorca zobowiązuje się 

również do niezwłocznego powiadomienia Pośrednika finansowego o wystąpieniu przypadku nałożenia się 

finansowania. 

4. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do przedłożenia Pośrednikowi finansowemu w terminie określonym w ust. 2 

sprawozdania z realizacji korzyści społecznych wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, a także 

sprawozdania z wykorzystania uruchomionych środków wraz z: 

1) uwierzytelnionymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur za zakupione towary i usługi, umów sprzedaży, 

rachunków lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzającymi 

poniesione wydatki i koszty, po uprzednim oznakowaniu oryginałów informacją na temat źródła pochodzenia 

środków o treści: „Wydatek opłacony ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uzyskanych 

w ramach Działania 2.9 PO WER na podstawie umowy pożyczki nr ……………… z dnia ……….. zawartej z 

…………..)”, 

2) oświadczeniem, że wydatki przedstawione w celu potwierdzenia wykorzystania pożyczki zgodnie z celami i w 

obowiązujących terminach, nie nakładają się z finansowaniem przyznawanym z Funduszy Strukturalnych, 

innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także inną pomocą krajową i 

zagraniczną. 

§ 4. 

1. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki stanowi:  

1) weksel własny in blanco Pożyczkobiorcy składany wraz z deklaracją wekslową, 

2) …………………………………. 

2. Udokumentowaniem zabezpieczenia jest: 

1) wystawiony przez Pożyczkobiorcę weksel własny in blanco o wartości wekslowej   ........zł (słownie 

złotych:......... ) oraz podpisana przez Pożyczkobiorcę deklaracja wekslowa upoważniająca do wypełnienia 

przez Pośrednika Finansowego weksla na kwotę pożyczki wraz z oprocentowaniem, 

2) …………….. 

3. Warunkiem zrealizowania niniejszej umowy/ wypłaty transzy pożyczki jest: 

1) złożenie przez Pożyczkobiorcę u Pośrednika Finansowego weksla i deklaracji wekslowej określonych w ust. 2 

pkt. 1. niniejszego paragrafu, 

2) ………………………………….. 



 

4. Dokumenty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia stanowią załączniki będące  integralną częścią 

umowy. 

§ 5. 

1. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu całej kwoty pożyczki wraz z odsetkami w terminach wynikających z 

niniejszej umowy. 

2. Pożyczkobiorca dokonuje spłaty pożyczki w ratach miesięcznych zgodnie z harmonogramem wykorzystania 

środków udzielonej pożyczki oraz harmonogramem spłat, stanowiącym integralną część umowy, na rachunek 

wskazany w harmonogramie spłaty. 

3. Pożyczkobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki lub raty pożyczki, bez ponoszenia kar bądź opłat lub 

prowizji z tego tytułu, o ile powiadomi Pośrednika finansowego o zamiarze wcześniejszej spłaty, na co najmniej 15 

dni roboczych przed przypadającym terminem płatności, wynikającym z harmonogramu. Wcześniejsza spłata 

pożyczki wymagać będzie zawarcia aneksu do umowy oraz ponownego obliczenia kwoty pomocy de minimis, o 

której mowa w § 1 ust. 7. 

4. Jeżeli data spłaty pożyczki lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, albo nie będący dniem 

roboczym dla Pośrednika finansowego, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w 

pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty określonym w niniejszej umowie. 

 

§ 6. 

1. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do wykorzystania pożyczki zgodnie z celem, o którym mowa  

w § 1 ust. 1 i rozliczenia wydatków zgodnie z zapisami § 3 niniejszej umowy. 

2. Po zawarciu umowy o pracę w ramach nowoutworzonego miejsca pracy, nie później jednak niż w terminie 6 

miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy, Pożyczkobiorca zobowiązany jest potwierdzić utworzenie nowego 

miejsca pracy/nowych miejsc pracy, poprzez przedłożenie Pośrednikowi finansowemu umów o pracę wraz z 

dokumentacją ZUS świadczącą o rejestracji pracownika.  

3. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do potwierdzania utrzymania miejsca/miejsc pracy również po upływie 6 miesięcy 

od ich utworzenia, poprzez przedkładanie Pośrednikowi finansowemu dokumentacji ZUS  świadczącej o utrzymanie 

miejsca/miejsc pracy.  

4. Pożyczkobiorca potwierdza Pośrednikowi Finansowemu trwałość zatrudnienia w ramach nowoutworzonego miejsca 

pracy w okresach rocznych. Sprawozdawczość w zakresie miejsc pracy obowiązuje do czasu zakończenia okresu 

spłaty pożyczki.  

5. W przypadku utworzenia miejsca pracy, a następnie rozwiązania stosunku pracy oraz zatrudnienia kolejnej osoby, 

liczba utworzonych miejsc pracy nie ulega zmianie.  

6. W przypadku stwierdzenia, że miejsce/miejsca pracy nie zostały utworzone, bądź nie zostały utrzymane przez okres 

co najmniej 6 miesięcy, oprocentowanie pożyczki zostanie ustalone na poziomie stopy redyskonta weksli NBP / 

stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o 

Komunikat Komisji na cały okres finansowania.  

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 6, Pożyczkobiorca zobowiązany będzie także do zwrotu łącznej kwoty, o 

którą obniżone zostały raty spłat odsetek – za cały okres obowiązywania obniżonego oprocentowania. 

 

§ 7. 

1. Pośrednikowi finansowemu przysługują przeciwko Pożyczkobiorcy uprawnienia do należytego, w drodze negocjacji 

lub innych kroków prawnych, dochodzenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy. 



 

2. W przypadku niespłacenia przez Pożyczkobiorcę pożyczki/jej raty w umownym terminie płatności lub zgodnie z 

postanowieniami § 5 ust. 1 i 2, bądź spłacenia pożyczki/raty spłaty w niepełnej wysokości - w następnym dniu 

roboczym niespłacona kwota pożyczki staje się zadłużeniem przeterminowanym.  

3. Za każdy dzień utrzymywania się zadłużenia przeterminowanego pobierane będą odsetki równe stopie referencyjnej 

obliczanej zgodnie z metodologią określoną w Komunikacie Komisji, za okres od daty wynikającej z 

harmonogramu spłat pożyczki do czasu faktycznej spłaty.  

      (W przypadku zastosowania odsetek rynkowych ustępy 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

2.    Raty pożyczki niezapłacone w terminie są należnościami przeterminowanymi. 

3.    Do należności przeterminowanych - w części dotyczącej kapitału – zastosowanie  

       ma  oprocentowanie w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. 

4. W przypadku wytoczenia w sądzie powództwa o zapłatę wierzytelności z tytułu niniejszej umowy, Pośrednik 

finansowy naliczać będzie odsetki, o których mowa w ust. 2 i 3, od całości zadłużenia przeterminowanego, tj. 

kapitału przeterminowanego i odsetek zgodnie z tytułem wykonawczym. 

5. Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy pokrywane są w następującej kolejności: 

1) sądowe i koszty egzekucyjne w przypadku ich wystąpienia, 

2) odsetki od kapitału przeterminowanego lub od zadłużenia przeterminowanego od dnia wytoczenia powództwa 

o zapłatę wierzytelności Pośrednika finansowego z tytułu niniejszej umowy, 

3) odsetki naliczane zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki, 

4) kapitał przeterminowany, 

5) kapitał. 

6. W związku z niewykonaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, Pożyczkobiorca ponosi koszty 

związane z dochodzeniem roszczeń, tj. opłaty i koszty sądowe, w tym koszty egzekucji i inne związane z procesem 

dochodzenia roszczeń w wysokości przewidzianej w przepisach regulujących wysokość kosztów sądowych, 

kosztów egzekucyjnych oraz kosztów zastępstwa procesowego.          

 

§ 8. 

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do:  

1) prowadzenia działalności w sposób, który zapewni spłatę pożyczki oraz do niezwłocznego informowania 

Pośrednika finansowego o wszelkich zamierzeniach, działaniach i faktach mających wpływ na realizację 

przedsięwzięcia finansowanego ze środków pożyczki, przez które rozumie się działania mające bezpośredni 

wpływ na sytuację Pożyczkobiorcy, w tym w szczególności o jakichkolwiek zdarzeniach, które mogą 

spowodować zakłócenia, opóźnienia lub zagrożenia w wykorzystaniu lub spłacie pożyczki, 

2) udostępniania Pośrednikowi finansowemu koniecznych informacji oraz dokumentacji w celu ułatwienia 

odpowiedniego monitorowania działań realizowanych w ramach niniejszej umowy, w tym w szczególności 

informacji oraz dokumentacji na temat liczby nowoutworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji przez 

Pożyczkobiorcę założeń biznesplanu, które były podstawą przyznania pożyczki oraz korzyści społecznych 

osiągniętych w ramach przedsięwzięcia finansowanego ze środków pożyczki, 

3) udostępniania Pośrednikowi finansowemu, Bankowi Gospodarstwa Krajowego oraz Ministerstwu Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej oraz innym uprawnionym instytucjom wszelkich informacji dotyczących otrzymanej 

pożyczki, 

4) przechowywania i gromadzenia, w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych i 

dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia finansowanego ze środków pożyczki do 31 grudnia 2030 r. 



 

lub, w przypadku pomocy publicznej, przez okres 10 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy, przy czym 

obowiązującą jest data, która nastąpi później, 

5) poddania się kontroli, w tym kontroli w siedzibie prowadzonej działalności, dokonywanej przez Pośrednika 

finansowego, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Komisji Europejskiej, 

Bank Gospodarstwa Krajowego oraz inne uprawnione podmioty, w zakresie prawidłowego wykorzystania 

środków pożyczki i zapewnienia w czasie kontroli prawa do wglądu we wszystkie dokumenty i dane związane z 

udzieloną pożyczką i przedmiotem finansowania ze środków pożyczki oraz otrzymaną pomocą de minimis, 

6) powiadomienia Pośrednika finansowego o: 

a) wszczęciu w stosunku do Pożyczkobiorcy postępowania egzekucyjnego, złożeniu wniosku o ogłoszenie 

upadłości, otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego lub równoważnego do tych postępowań, 

b) zaprzestaniu lub zawieszeniu działalności albo podjęciu uchwały lub decyzji o zawieszeniu, zaprzestaniu 

działalności lub o otwarciu likwidacji,  

c) utracie, ograniczeniu lub zawieszeniu uprawnień do prowadzenia działalności, o ile są wymagane przepisami 

prawa,  

d) zmianie firmy, siedziby, statusu prawnego lub miejsca prowadzonej działalności, 

7) przekazywania Pośrednikowi finansowemu przez cały okres spłaty pożyczki sprawozdań finansowych/deklaracji 

podatkowych w okresach rocznych, w terminach :  

- do dnia 15 kwietnia każdego roku minimum wstępnych danych finansowych w formie rachunku zysków i strat i 

bilansu lub w formie podsumowania księgi przychodów i rozchodów według stanu na 31 grudnia roku ubiegłego;  

- do dnia 15 października każdego roku danych finansowych w formie rachunku zysków i strat i bilansu lub w 

formie podsumowania księgi przychodów i rozchodów według stanu na 30 czerwca bieżącego roku.  

8) przedstawiania Pośrednikowi finansowemu wszelkich informacji koniecznych dla celów monitorowania 

realizowanych przez Pożyczkobiorcę działań w ramach niniejszej umowy, w tym wartości wskaźników i 

produktów w niej określonych,  

9) dokonywania płatności związanych z realizacją niniejszej umowy za pośrednictwem rachunku bankowego 

Pożyczkobiorcy w każdym przypadku, gdy: 

a) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz 

b) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 

równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu 

średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego 

poprzedzającego dzień dokonania transakcji. 

9) umożliwienia Pośrednikowi Finansowemu lub osobom przez niego upoważnionym, Bankowi Gospodarstwa 

Krajowego, Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub innym uprawnionym podmiotom do 

przeprowadzania badań w siedzibie Pożyczkobiorcy oraz w miejscu realizowania inwestycji finansowanej ze 

środków pożyczki, w szczególności w zakresie związanym z oceną: sytuacji ekonomiczno-finansowej 

Pożyczkobiorcy, ewidencji operacji księgowych i bankowych związanych z pożyczką, wykorzystania zgodnie z 

przeznaczeniem, a także badań dotyczących jakości, skuteczności, adekwatności wsparcia udzielonego przez 

Pośrednika Finansowego;  podczas kontroli Pożyczkobiorca zobowiązany jest zapewnić obecność osób 

kompetentnych do udzielenia wyjaśnień w sprawach związanych z przedmiotem kontroli, 

10) współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badania ewaluacyjne na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Banku Gospodarstwa Krajowego, poprzez udzielanie 

każdorazowo na wniosek tych podmiotów dokumentów i informacji na temat pożyczki, niezbędnych 

do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego.  

 



 

§ 9. 

1. Pośrednik finansowy może odstąpić od niniejszej umowy Pożyczki w przypadku upływu okresu dostępności 

środków, wskazanego w § 3 ust. 1. 

2. Pośrednik finansowy może wypowiedzieć niniejszą umowę przed terminem jej wygaśnięcia i ustalić nowy 

wcześniejszy termin spłaty pożyczki w wypadku:  

1) zagrożenia lub utraty wypłacalności Pożyczkobiorcy, 

2) niezachowania przez Pożyczkobiorcę terminów spłat pożyczki i odsetek,  

3) wykorzystania  pożyczki niezgodnie z celem określonym § 1 niniejszej umowy, 

4) poważnego obniżenia się potrzeb pożyczkowych wskutek okoliczności nie dających się przewidzieć przy 

zawieraniu niniejszej umowy, 

5) przekazania Pośrednikowi finansowemu przez Pożyczkobiorcę nieprawdziwych informacji dotyczących 

jego sytuacji ekonomiczno-prawnej, 

6) braku realizacji postanowień § 8 niniejszej umowy. 

Pośrednik finansowy może uzależnić utrzymanie niniejszej umowy Pożyczki od uwiarygodnienia przez 

Pożyczkobiorcę poprawy stanu wypłacalności oraz od złożenia dodatkowego zabezpieczenia prawnego spłaty 

pożyczki i odsetek. 

3. W razie niedokonania przez Pożyczkobiorcę spłaty 2 rat pożyczki lub odsetek w terminach określonych w niniejszej 

umowie, Pośrednik finansowy może wypowiedzieć niniejszą umowę, postawić całość należności w stan 

natychmiastowej wymagalności wraz z wezwaniem Pożyczkobiorcy do ich zapłaty i następnie wezwać do wykupu 

weksla oraz wdrożyć postępowanie mające na celu pokrycie zobowiązań ze złożonych zabezpieczeń prawnych 

4. Okres wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2 wynosi 30 dni.  

5. Po upływie okresu wypowiedzenia umowy Pożyczkobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu 

wykorzystanej pożyczki wraz z należnymi odsetkami za okres korzystania z pożyczki, pod rygorem wytoczenia w 

sądzie powództwa o zapłatę wierzytelności.  

§ 10 

Od całości lub części pożyczki postawionej w stan natychmiastowej wymagalności, na którą składają się niespłacony 

kapitał pożyczki wraz z odsetkami umownymi naliczonymi do wyznaczonego dnia zapłaty i oprocentowanie od 

należności przeterminowanych, są naliczane odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia następnego 

po wyznaczonym terminie spłaty.  

§ 11. 

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do powiadamiania Pośrednika finansowego o każdej zmianie nazwy i siedziby 

firmy oraz wszelkich zmian związanych z jego statusem prawnym, a także dotyczącym stanu przedmiotu prawnego 

zabezpieczenia oraz osób reprezentujących Pożyczkobiorcę.  

2. Niezawiadomienie Pożyczkodawcy o zmianach danych, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, powoduje, 

że oświadczenia i zawiadomienia Pośrednika finansowego kierowane do Pożyczkobiorcy według ostatnich danych i 

pod ostatni adres uważa się za skutecznie doręczone. 

§ 12. 

Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na przeniesienie/przepisanie praw i obowiązków Pośrednika 

Finansowego wynikających z niniejszej umowy oraz umów ustanawiających zabezpieczenie spłaty pożyczki na Bank 

Gospodarstwa Krajowego lub podmiot wskazany przez Bank Gospodarstwa Krajowego – w przypadku rozwiązania 

umowy zawartej pomiędzy Pośrednikiem finansowym a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.  

 

§ 13. 



 

Zmiana warunków niniejszej umowy, w tym zmiany dotyczące terminów spłaty pożyczki lub rat pożyczki, wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 14. 

Umowa niniejsza wygasa z dniem całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami. 

 

§ 15. 

Do spraw nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w 

szczególności Prawa bankowego, Kodeksu cywilnego, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i Prawa 

dewizowego. 

 

§ 16. 

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle niniejszej umowy jest sąd właściwy dla miejsca 

siedziby Pośrednika finansowego. 

 

§ 17. 

Umowa została sporządzona w .............. jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

.......................................................                      ……………....................................................... 

/pieczęć i podpisy osób działających za                                            /pieczęć i podpis Pożyczkobiorcy/        

           Pośrednika finansowego / 

 

 

Wyrażam zgodę na wszystkie warunki umowy zawartej przez Współmałżonka: 

Imię i Nazwisko ……………………………. 

PESEL .......................................................... 

nr. dow. osob. ............................................... 

 

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

/data i podpis/ 

 

 

Stwierdzam wiarygodność podpisów Pożyczkobiorcy złożonych w mojej obecności 

 

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

/imię i nazwisko oraz podpis pracownika Pośrednika finansowego/ 

 

Integralną część umowy stanowi: 



 

 harmonogram spłaty pożyczki, 

 wzór sprawozdania z realizacji korzyści społecznych, 

 dokumenty związane z prawnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki. 

Pożyczkobiorca oraz, w przypadku gdy Pożyczkobiorca jest osobą prawną lub działa przez pełnomocnika, 

osoby go reprezentujące oświadczają, że wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w 

zakresie wynikającym z niezbędnych czynności kontrolnych z tytułu realizacji przedsięwzięcia/wykorzystania 

pożyczki, celów statutowych Pośrednika Finansowego, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z pozn.zm.).  

 

Pożyczkobiorca oraz, w przypadku gdy Pożyczkobiorca jest osobą prawną lub działa przez pełnomocnika, 

osoby go reprezentujące oświadczają, że zgody i upoważnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych 

zostały udzielone dobrowolnie.  

 

Pożyczkobiorca oraz, w przypadku gdy Pożyczkobiorca jest osobą prawną lub działa przez pełnomocnika, 

osoby go reprezentujące potwierdzają, że zostały poinformowane o przysługującym na podstawie art. 24 ust.1 

pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, prawie dostępu i poprawiania swoich danych osobowych, a także o 

celu ich zbierania oraz miejscu ich przechowywania tj. siedzibie Funduszu Regionu Wałbrzyskiego przy ul. 

Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych.    

Pożyczkobiorca oraz, w przypadku gdy Pożyczkobiorca jest osobą prawną lub działa przez pełnomocnika, 

osoby go reprezentujące oświadczają, że wyrażają zgodę /nie wyrażają zgody* na zbieranie i przetwarzanie 

przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego danych osobowych w celach marketingowych (w tym na otrzymywanie 

informacji handlowych) od Pośrednika Finansowego oraz FRW Media Group sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy 

zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 

1204 z późn. zm.) Pożyczkobiorca udostępnia identyfikujący go adres elektroniczny: [____________   

@____________]. 

 

* właściwe podkreślić 

 

  Pożyczkobiorca  

 

                ________________ 

 


