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Załącznik nr 3 do Regulamin Udzielania Pożyczek  
w ramach programu pożyczkowego "Wspieranie Rozwoju MŚP" WRP 

 
 
 

UMOWA POŻYCZKI  NR [...] 
 

 
zawarta w dniu .......................................... r. w Warszawie pomiędzy:  
 
Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z siedzibą w 
Warszawie i adresem: ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, 
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych  publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000017557, NIP 118-01-31-708,  
 
reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa z dnia .............................przez Pełnomocnika Dającego 
Pożyczkę: 
 
Spółkę „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Miedziana 3A lok. 
22, 00-814 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000233310, NIP 118-178-35-60, w imieniu której występuje: 
 
................................................................................. 
na mocy pełnomocnictwa z dnia ...................... 
 
zwaną dalej Dającym pożyczkę 
 
a 
 
Panem/Panią [...] zam. [...], leg. się dowodem osobistym [...], Pesel [...], prowadzącym działalność 
gospodarczą pod firmą [...] z siedziba w [...] na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej NIP [...], Regon [...].   
 
Spółką [...] z siedzibą w [...] , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS [...], NIP [...], 
Regon [...].  
 
na podstawie [udzielonych pełnomocnictw] załączonych do niniejszej Umowy;  
reprezentowanym przez:  
...................................................................................... 
 
zwanym dalej Biorącym pożyczkę 
  
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”;  
zostaje zawarta Umowa o następującej treści: 

 
 

§1. 
 

1. Pożyczka jest udzielana ze środków Dającego pożyczkę w ramach programu pożyczkowego 
„Wspieranie Rozwoju MŚP” (WRP) - linia pożyczkowa ............................  

2. Pożyczka zostaje udzielona na zasadach określonych w niniejszej Umowie i „Regulaminie 
udzielania pożyczek w ramach programu pożyczkowego Wspieranie Rozwoju MŚP (WRP)”, 
zwanym dalej Regulaminem, z którymi Pożyczkobiorca zapoznał się przed podpisaniem niniejszej 
Umowy. 

3. Na potrzeby Umowy ustala się, że  Fundusz występujący w  zapisach Regulaminu rozumiany jest 
jako Dający Pożyczkę, natomiast Podmiot Współpracujący rozumiany jest jako Pełnomocnik 
Dającego Pożyczkę stosownie do zakresu udzielonego pełnomocnictwa 
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§2. 
 

1. Strony zgodnie oświadczają, że osoby podpisujące dokument umowy, zwanej w dalszej części 
Umową: 
a) są uprawnione  do ich reprezentowania, 
b) nie orzeczono wobec nich zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i nie toczy się 

wobec nich postępowanie w przedmiocie orzeczenia takiego zakazu, 
c) nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego ani nie 

toczą się wobec nich postępowania w tym przedmiocie. 
2.  Biorący Pożyczkę oświadcza, że: 

a) wszystkie informacje, które zawarł we wniosku oraz dane zamieszczone w załączonych 
dokumentach są prawdziwe,  

b) zapoznał się z wymogami obowiązującego Regulaminu udzielania pożyczek i zobowiązuje się 
przestrzegać określonych w nich zasad. 

c) nie posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych.  
d) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, 

przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami 
wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne 
związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych lub w przypadku wnioskodawców niebędących osobami fizycznymi 
żadna z osób będących członkami organów zarządzających  nie została  prawomocnie 
skazana za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, 
wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi 
gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwa skarbowe albo związane z 
wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej, 

e) nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 20 Wytycznych 
dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych 
znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.7.2014 r., nie jest dłużnikiem 
niewypłacalnym, nie ogłoszono wobec niego upadłości, nie jest  w stanie likwidacji, nie toczy 
się wobec niego postępowanie naprawcze, restrukturyzacyjne lub egzekucyjne. 

f) znajduje się w fazie ekspansji lub rozwoju. 
g) spełnia warunki określone dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 

(„MŚP”) zawarte w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 
17 czerwca 2014 r., uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z wewnętrznym rynkiem 
w zastosowaniu art. 107 i 108, Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014r.) 

h) posiada majątek oraz fundusze pozwalające na wywiązanie się z zobowiązania określonego 
w Umowie; 

i) prowadzi ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
j) zobowiązuje się do realizowania Umowy z najwyższą starannością uwzględniając 

profesjonalny charakter swojej działalności oraz nieangażowania się w działania lub decyzje  
sprzeczne z prawem. 

 
§3. 

 
1. Dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność Biorącego pożyczkę na jego wniosek 

nr ………………………. z dnia ………………………………. pieniądze  w kwocie 
…………………………………. zł (słownie: ……………………….), na 
okres………………………………. miesięcy, a Biorący pożyczkę zobowiązuje się zwrócić tę samą 
ilość pieniędzy powiększoną o odsetki w terminie określonym w Harmonogramie spłaty, 
stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Pożyczka zostanie przeznaczona  na ……..……………………………………. 
3. Biorący pożyczkę zobowiązuje się rozliczyć i udokumentować wykorzystanie środków pożyczki w 

terminie………………  
4. Biorący pożyczkę zobowiązuje się przedłożyć Dającemu Pożyczkę w celu weryfikacji  

dokumentację księgową tj.: rachunki i faktury dotyczące poniesionych wydatków ze środków 
pożyczki wraz z dowodami zapłaty. 
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5. Zaniechanie obowiązków, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej uprawnia Dającego pożyczkę do 
naliczenia Biorącemu pożyczkę kary umownej w wysokości 30 % wysokości pożyczki. 

6. Biorący pożyczkę zobowiązuje się do przedstawiania Dającemu pożyczkę wszelkich informacji 
dla celów monitorowania realizowanych działań finansowanych ze środków pożyczki, w tym 
udzielania informacji na temat uzyskanego i planowanego dofinansowania działalności z innych 
źródeł.  
 

§4. 
 

1. Kwota pożyczki zostanie przekazana Biorącemu pożyczkę w terminie ……………. na jego 
rachunek nr………………………………… prowadzony przez ……………………………………..., 
jednorazowo/w transzach 
……………………………………………………………………………………………………… 

2. Warunkiem przekazania kwoty pożyczki, o której mowa w § 3 Umowy jest  zapłata prowizji, o 
której mowa w § .......i ustanowienie  prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki, o którym mowa 
w § 6 Umowy. 

3. Dający pożyczkę zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty pożyczki w przypadku: 
1) pogorszenia się sytuacji ekonomiczno - finansowej Biorącego pożyczkę, 
2) opóźnień w spłacie zobowiązania z tytułu dotychczas uruchomionych środków pożyczki, 
3) podejrzenia zmniejszenia wartości zabezpieczenia, 
4) złożenia niezgodnych z prawdą dokumentów lub danych stanowiących podstawę udzielenia 

pożyczki lub jej prawnego zabezpieczenia, 
5) podania we wniosku o udzielenie pożyczki lub dokumentach, na podstawie których udzielono 

pożyczki danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym,  
6) nieudostępnienia danych żądanych przez Dającego pożyczkę, w tym uniemożliwienia 

przeprowadzenia inspekcji,  
7) innego  naruszenia przez Biorącego pożyczkę warunków Umowy. 

4. Wstrzymanie wypłaty pożyczki, w przypadku o którym mowa w ust. 3, następuje do czasu 
złożenia przez Biorącego pożyczkę wyjaśnień dotyczących zaistniałej                                         i 
zaakceptowania ich przez  Dającego pożyczkę oraz usunięcia stwierdzonych naruszeń Umowy. 

 
§5. 

 
1. Biorący pożyczkę zapłaci Dającemu pożyczkę odsetki (oprocentowanie) za korzystanie z 

przedmiotu pożyczki w wysokości ustalanej według zmiennej stopy procentowej, która jest równa 
stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski powiększonej o marżę w 
wysokości ........ pp.  

2. W przypadku zmiany stopy redyskonta weksli przez Narodowy Bank Polski, zmiana 
oprocentowania pożyczki, o którym mowa w ust. 1, nastąpi począwszy od 1-ego dnia kolejnego 
miesiąca kalendarzowego, następującego po dokonaniu zmiany stopy redyskonta weksli, o czym 
Dający Pożyczkę poinformuje Biorącego Pożyczkę przesyłając obowiązujący harmonogramem 
spłat na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy tj.: ..................................................... 

3. Odsetki od wypłaconej pożyczki naliczane będą od dnia wypłaty pożyczki w cyklu miesięcznym 
od kwoty aktualnego zadłużenia. 

4. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się rzeczywistą ilość dni w miesiącu, oraz 365 dni w roku 
obrachunkowym.  

 
§6. 

 
1. Zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy jest:  

1) weksel in blanco Biorącego pożyczkę  wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez 
………………………….  

2) poręczenie cywilne ...........................................................  
3) przelew wierzytelności.................................. 
4) hipoteka umowna do wysokości ………………………… (słownie złotych: ) na nieruchomości 

…………… będącej przedmiotem inwestycji, 
5) …………………………………………… 

2. Biorący pożyczkę zobowiązuje się w terminie 7 dni od zawarcia Umowy przedstawić Dającemu 
pożyczkę akt notarialny zawierający oświadczenie o poddaniu się dobrowolnie egzekucji, co do 
obowiązku zapłaty sumy pieniężnej – tytułem spłaty należności przysługujących Dającemu 
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pożyczkę zgodnie z Umową tj.: należności głównej stanowiącej sumę niezapłaconych rat lub 
pozostałą do spłaty pożyczkę (kapitał) podlegającą zwrotowi w razie rozwiązania Umowy lub 
odstąpienia od niej wraz z należnościami ubocznymi wynikającymi z Umowy tj.: 
1) odsetkami stanowiącymi wynagrodzenie za korzystanie z pożyczonej kwoty, 
2) odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, 
3) naliczonymi  karami umownymi, 
4) kosztami dochodzenia roszczeń, 
wprost z tego aktu w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego do kwoty 
………………… zł (słownie:…………….. złotych), przy czym Dający pożyczkę upoważniony 
będzie do wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi do dnia …………………… r. 

3. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem i zwolnieniem zabezpieczeń oraz monitoringiem i 
windykacją pożyczki ponosi Biorący pożyczkę. 

4. Jeżeli zabezpieczenie polega na obciążeniu rzeczy lub prawa, będących własnością Biorącego 
pożyczkę lub wskazanej przez niego osoby trzeciej, rzecz lub prawo musi osobie tej 
przysługiwać niepodzielnie i bezwarunkowo, nie może być obciążone prawami osób trzecich ani 
stanowić przedmiotu egzekucji sądowej czy administracyjnej. 

5. Jeżeli w czasie trwania Umowy wartość zabezpieczenia uległa zmniejszeniu w stopniu 
czyniącym zabezpieczenie nieefektywnym albo nastąpiła istotna zmiana okoliczności po stronie 
Biorącego pożyczkę w ten sposób, że wykonanie przez niego zobowiązania określonego w 
Umowie stało się wątpliwe, Dający pożyczkę może zażądać ustanowienia dodatkowego 
zabezpieczenia w odpowiadającej mu formie, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. 
Niezłożenie zabezpieczenia w wyznaczonym terminie, upoważnia Dającego pożyczkę do 
wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

6. W przypadku nieustanowienia przez Biorącego pożyczkę w terminie zabezpieczenia 
wskazanego w umowie, naliczana jest kara umowna w wysokości 30 % kwoty kapitału pożyczki 
pozostałego do spłaty.  

 
 
 

§7. 
 

1. Biorący pożyczkę zobowiązuje się spłacić pożyczkę z odsetkami w terminach określonych w 
Harmonogramie spłaty pożyczki lub w treści wypowiedzenia na rachunek nr 
…………………………prowadzony w Banku Millenium SA każdorazowo z adnotacją: Umowa 
pożyczki nr……………………………….. 

2. Ustala się okres karencji w spłacie kapitału pożyczki: …………………………. Karencja nie 
obejmuje należnych Pożyczkodawcy odsetek płatnych w terminach określonych  
w Harmonogramie spłaty pożyczki. 

3. Za dzień spłaty wierzytelności wynikających z Umowy uważa się datę wpływu środków na 
rachunek Dającego pożyczkę. 

4. Nadpłatę rozlicza się poprzez jej zaliczenie na spłatę całości lub części najbliższej raty 
zobowiązania zgodnie z Harmonogramem. 

5. Dający pożyczkę dopuszcza możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki. O planowanej 
wcześniejszej spłacie pożyczki Biorący pożyczkę zobowiązany jest powiadomić Dającego 
pożyczkę z 15 dniowym wyprzedzeniem.  

6. Rata pożyczki lub jej część niespłacona w terminie staje się od następnego dnia po upływie 
terminu spłaty zadłużeniem przeterminowanym, od którego będą naliczane odsetki karne za 
opóźnienie w maksymalnej wysokości. 

7. W przypadku braku spłaty pożyczki Dający pożyczkę przystąpi do czynności windykacyjnych 
wysyłając Beneficjentowi wezwanie do zapłaty lub/i dokonując wizytacji przedsiębiorstwa 
Beneficjenta oraz informując o opóźnieniach w spłacie pożyczki poręczycieli.  

8. Brak spłaty wymagalnego zadłużenia w terminie określonym w Umowie lub wypowiedzeniu 
upoważnia Dającego Pożyczkę do podjęcia wszelkich dopuszczonych prawem działań 
zmierzających do odzyskania należności, w tym: 
a) skorzystania z ustanowionych zabezpieczeń spłaty pożyczki, 
b) wszczęcia egzekucji w trybie określonym odrębnymi przepisami, 
c) powierzenia odzyskania należności firmie windykacyjnej lub sprzedaży wierzytelności.  

9. Biorący pożyczkę wyraża zgodę na udostępnienie przez Dającego pożyczkę firmie windykacyjnej 
wszystkich informacji związanych z udzieloną pożyczką.  
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10. Wpłaty Biorącego pożyczkę lub należności odzyskane w drodze egzekucji będą zaliczane w 
pierwszej kolejności na opłaty i koszty, naliczone kary umowne, a następnie na zaległe odsetki i 
na końcu na kapitał. 

11. Ostateczne rozliczenie pożyczki nastąpi po dokonaniu pełnej spłaty pożyczki wraz z 
należnościami ubocznymi za faktyczny okres korzystania z pożyczki. 

12. Jeżeli końcowe rozliczenie pożyczki wykaże niedopłatę po stronie Biorącego pożyczkę, Biorący 
pożyczkę zobowiązuje się do uregulowania kwoty niedopłaty w terminie 14 dni od wezwania do 
zapłaty. W przypadku stwierdzenia nadpłaty na poczet pożyczki, Dający pożyczkę w terminie 14 
dni od daty sporządzenia rozliczenia zwróci kwotę nadpłaty Biorącemu pożyczkę na jego 
rachunek bankowy, potrącając z należnej Biorącemu pożyczkę kwoty koszty związane z 
dokonaniem przelewu. 

13. Po spłacie pożyczki Dający pożyczkę wystawi zaświadczenie o spłacie zobowiązania 
wynikającego z Umowy oraz na wniosek Biorącego pożyczkę podejmie inne prawem wymagane 
czynności niezbędne do zwolnienia ustanowionych zabezpieczeń. Koszty związane ze 
zwolnieniem ustanowionych zabezpieczeń oraz sporządzenia zaświadczeń w formie szczególnej 
ponosi Biorący pożyczkę. 

14. Dający pożyczkę  dopuszcza możliwość zmiany Harmonogramu spłaty pożyczki, w tym  
wydłużenie terminu końcowego spłaty pożyczki, na warunkach określonych w Regulaminie. 

 
§8. 

 

1. Biorący pożyczkę jest zobowiązany w trakcie trwania umowy do umożliwienia pełnomocnikowi 
Dającego pożyczkę wstępu na teren przedsiębiorstwa celem przeprowadzenia inspekcji i badań w 
siedzibie przedsiębiorcy oraz w miejscu prowadzenia działalności w zakresie związanym z oceną 
sytuacji prawnej, organizacyjnej i finansowej oraz realnej wartości ustanowionego prawnego 
zabezpieczenia spłaty pożyczki, a także umożliwienia badania ksiąg rachunkowych i dokumentów 
handlowych oraz kontroli działalności przedsiębiorstwa. 

2. Biorący pożyczkę zobowiązuje się przedstawiać na wniosek Dającego pożyczkę informacje i 
dokumenty niezbędne do monitorowania i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Biorącego 
pożyczkę oraz umożliwiające kontrolę wykorzystania pożyczki i kontrolę spłaty zobowiązania.  

3. Biorący pożyczkę w okresie trwania Umowy zobowiązuje się do składania Dającemu pożyczkę 
kopii zeznania o wysokości osiąganego dochodu (poniesionej straty) w postaci PIT- u rocznego 
lub innego sprawozdania rocznego sporządzanego przez Biorącego pożyczkę, w okresach 
rocznych w terminie do 30 maja danego roku za rok poprzedni.  

4. Zaniechanie obowiązków o których mowa w ust. 1, 2, 3 powyżej uprawnia Dającego pożyczkę do 
naliczenia Biorącemu pożyczkę każdorazowo kary umownej w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc 
złotych). Łączna wysokość kar umownych z tego tytułu nie przekroczy 30 % wysokości pożyczki. 

5. Biorący pożyczkę jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania Dającemu Pożyczkę przez 
cały okres spłaty pożyczki pisemnych informacji o okolicznościach dotyczących jego osoby oraz 
przedsiębiorstwa mogących mieć wpływ na wywiązanie się z zobowiązań określonych w Umowie, 
a w szczególności  zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia  o następujących 
okolicznościach: 
a) zmianie danych osobowych oraz firmy, w szczególności miejsca zamieszkania i miejsca 

siedziby przedsiębiorstwa, 
b) zamiarze zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności 

wniesienia przedsiębiorstwa do spółki, przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę, 
wyodrębnienia spółki z innej utworzonej wcześniej, połączenia z innym przedsiębiorstwem i 
podjęcia innych działań dotyczących przedsiębiorstwa lub majątku, które mogłyby utrudnić czy 
uniemożliwić \dającemu pożyczkę zaspokojenie roszczeń wynikających z Umowy. 

6. Biorący Pożyczkę udziela Dającemu Pożyczkę pełnomocnictwa w zakresie: 
a) zapoznania się z aktami prowadzonymi przez organy podatkowe i Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, sporządzania notatek z akt, wnioskowania o odpisy dokumentów oraz 
zaświadczenia dotyczące wywiązania się przez Beneficjenta  z obowiązków publiczno-
prawnych; 

b) zapoznawania się z aktami postępowań administracyjnych i sądowych, których Biorący 
Pożyczkę jest stroną, dotyczących jego majątku, których wynik może mieć wpływ na zdolność 
wykonania zobowiązania określonego w Umowie; 

c) zwracania się do banków i instytucji finansowych świadczących usługi na rzecz Biorącego 
pożyczkę o informacje dotyczące stanu na jego rachunkach bankowych oraz stanu innych 
praw majątkowych, 
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d) do podejmowania innych czynności w celu ustalenia zdolności Biorącego pożyczkę  do 
wykonania zobowiązania określonego w Umowie. 

7. Pełnomocnictwo określone w ustępie poprzedzającym nie może być przez Biorącego pożyczkę 
odwołane ani ograniczone do czasu całkowitego wykonania przez niego zobowiązania 
określonego w Umowie. 

8. Biorący pożyczkę zobowiązuje się nie rozporządzać w żaden sposób, do czasu całkowitego 
wykonania zobowiązania określonego w Umowie, składnikami swego majątku, nie obciążać go 
prawami osób trzecich ani nie zaciągać nowych zobowiązań przekraczających zakres zwykłego 
zarządu, bez pisemnej zgody Dającego pożyczkę. 

 
§9. 

 
1. Biorący Pożyczkę zobowiązuje się poddać kontroli i audytowi Dającego Pożyczkę i Pełnomocnika 

Dającego Pożyczkę w zakresie prawidłowości realizacji Umowy oraz zobowiązuje się do 
stosowania do zaleceń wydanych na podstawie przeprowadzanych kontroli i audytów. 
Pożyczkobiorca zostanie poinformowany o kontroli z wyprzedzeniem nie krótszym niż 2 Dni 
Robocze.  

2. Kontrole lub audyt przeprowadza się w siedzibie Biorącego Pożyczkę, w miejscu realizacji 
finansowanego przedsięwzięcia, a także w siedzibie Pełnomocnika Dającego Pożyczkę.  

3. Biorący Pożyczkę jest zobowiązany udostępnić w czasie inspekcji wgląd we wszystkie 
dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne potwierdzające prawidłową realizację 
przedsięwzięcia, przez cały okres ich przechowywania oraz umożliwić tworzenie ich 
uwierzytelnionych kopii i odpisów; zapewnić dostęp w szczególności do urządzeń, obiektów, 
terenów i pomieszczeń, w których prowadzi działalność lub zgromadzona jest dokumentacja 
dotycząca działań finansowanych pożyczką oraz zapewni obecności osób, które udzielą 
wyjaśnień.  
 

§ 10. 
 

1. Biorący Pożyczkę zobowiązuje się do przechowywania, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, 
wszelkiej dokumentacji związanej z Umową oraz wykorzystaniem środków uzyskanych na 
podstawie Umowy, co najmniej 5 lat od podpisania Umowy, jednak nie krócej niż do 
dnia........................... r., z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego terminu. W przypadku, 
gdy odrębne przepisy nakładają inne terminy archiwizacji i przechowywania dokumentacji, 
okresem obowiązującym Biorącego pożyczkę do przechowywania dokumentacji jest okres 
kończący się w terminie późniejszym.  

2. Dokumenty przechowuje się w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z 
oryginałem na powszechnie używanych nośnikach danych.  

3. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów, jak również w przypadku 
zawieszenia, zaprzestania lub likwidacji przez Biorącego pożyczkę działalności,  zobowiązuje się 
on do pisemnego poinformowania o zmianie miejsca przechowywania dokumentów.  

 
§11. 

 
Dający pożyczkę może odstąpić od Umowy i odmówić przekazania środków pieniężnych, jeżeli przed 
ich wypłatą: 

1) Biorący pożyczkę zmarł,  
2) wyjdzie na jaw, że Biorący pożyczkę podał przy zawarciu Umowy nieprawdziwe informacje 

będące podstawą oceny jego możliwości aplikowania o pożyczkę lub zdolności do wykonania 
zobowiązania określonego w Umowie; 

3) zaistnieje stan niewypłacalności Biorącego pożyczkę lub wszczęto w stosunku do Biorącego 
pożyczkę postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości, postępowanie 
restrukturyzacyjne lub wszczęto wobec niego postępowania o orzeczenie zakazu prowadzenia 
działalności gospodarczej lub postępowanie o wpisanie  do Rejestru Dłużników 
Niewypłacalnych lub wszczęto postępowanie o wyjawienie majątku; 

4) Biorącego pożyczkę postawiono w stan likwidacji albo zaprzestał on prowadzenia działalności 
gospodarczej; 

5) nastąpiło unicestwienie złożonych przez Biorącego pożyczkę na podstawie Umowy 
zabezpieczeń albo ich wartość zmniejszyła się o 1/3 w stosunku do wartości ustalonej przy 
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podpisaniu Umowy i nie ma możliwości ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia 
spłaty pożyczki; 

 
§12. 

 
1. Każdej ze stron umowy przysługuje uprawnienie do jej rozwiązania z zachowaniem 30 dniowego 

terminu wypowiedzenia.  
2. Biorący pożyczkę rozwiązujący Umowę za wypowiedzeniem zobowiązany jest zwrócić Dającemu 

pożyczkę kwotę stanowiącą kapitał pożyczki wraz z odsetkami oraz innymi należnymi kosztami do 
czasu całkowitej spłaty pożyczki w terminie określonym w ust. 4 . 

3. Dający pożyczkę może w każdym czasie w drodze jednostronnego oświadczenia woli rozwiązać 
Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w całości lub w części oraz postawić pożyczkę w 
stan natychmiastowej wymagalności w przypadku, gdy: 
a)   Biorący pożyczkę dopuścił się zwłoki ze spłatą dwóch kolejnych rat zadłużenia, 
b)   Biorący pożyczkę podał przy zawarciu Umowy nieprawdziwe informacje będące podstawą 

oceny  jego zdolności do wykonania zobowiązania określonego w Umowie; 
c)    zaistniał stan niewypłacalności Biorącego pożyczkę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 

lutego 2003 r. Prawo upadłościowe  lub wszczęto w stosunku do Beneficjenta postępowania w 
przedmiocie ogłoszenia upadłości lub zaistniały przesłanki wszczęcia przez Biorącego 
pożyczkę postępowania restrukturyzacyjnego lub wszczęcia wobec niego postępowania o 
orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie przepisów wskazanej 
ustawy lub  postępowania o wpisanie Biorącego pożyczkę do Rejestru Dłużników 
Niewypłacalnych lub wszczęcia postępowania o wyjawienie majątku; 

d)    Biorącego pożyczkę postawiono w stan likwidacji albo zaprzestał on prowadzenia działalności 
gospodarczej; 

e)    nastąpiło unicestwienie złożonych przez Biorącego pożyczkę na podstawie Umowy 
zabezpieczeń lub ich wartość zmniejszyła się o 1/3 w stosunku do wartości ustalonej przy 
zawarciu Umowy i nie ma możliwości ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia 
spłaty pożyczki, 

f)    Biorący pożyczkę wykorzystał pożyczkę lub jej część niezgodnie z przeznaczeniem, 
g)    Biorący pożyczkę mimo pisemnego wezwania nie wywiązuje się z zobowiązań dotyczących 

monitorowania pożyczki i sposobu jej wykorzystania, w tym nie udostępnia danych żądanych 
przez Dającego pożyczkę oraz uniemożliwia przeprowadzenie kontroli, 

h)    Beneficjent złamał zakaz określony w § 8 ust. 8 Umowy. 
4. Jeżeli Umowa wygasła wskutek wypowiedzenia, Biorący pożyczkę ma obowiązek zwrotu pożyczki 

wraz z odsetkami i opłatami w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia pożyczki. 
 

§13. 
 

1. Wszelkie oświadczenia woli Stron składane w wykonaniu praw i obowiązków określonych w 
Umowie wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej. 

2. Strony ustalają, że Dający pożyczkę wszelkie oświadczenia pisemne kieruje do Biorącego 
pożyczkę na adres:…………………………………… 

3. Przesyłkę uznaje się za skutecznie doręczoną w dniu, w którym Biorący pożyczkę odebrał 
przesyłkę lub w przypadku, gdyby Biorący pożyczkę nie odebrał korespondencji w terminie 
wskazanym w pierwszym awizo - w dniu pierwszego awizowania korespondencji na adres 
Biorącego pożyczkę, a w przypadku oświadczenia lub informacji złożonej w formie elektronicznej 
na adres poczty elektronicznej Biorącego pożyczkę z chwilą wprowadzenia oświadczenia lub 
informacji do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Biorący pożyczkę mógł 
zapoznać się z jego treścią . 

4. W wypadku niezawiadomienia Dającego pożyczkę o zmianach adresu mających wpływ na 
skuteczność doręczenia korespondencji, oświadczenie przesłane na adres wskazany w  Umowie 
uważa się za doręczone w dniu, w którym mogło zostać odebrane, gdyby zmiany nie zaistniały. 
Taki sam skutek powstanie w razie odmowy przyjęcia przez Biorącego pożyczkę oświadczenia  
skierowanego do niego przez Dającego pożyczkę. 

5. Biorący pożyczkę ma obowiązek przyjęcia oświadczenia kierowanego do niego przez Dającego 
pożyczkę w każdym miejscu i czasie, w którym doręczenie oświadczenia jest możliwe.  

 
§14. 
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Pełnomocnik Dającego Pożyczkę jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych Biorącego 
Pożyczkę lub osób go reprezentujących oraz innych osób fizycznych uczestniczących w realizacji 
Projektu,   zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016r. poz. 
922 z późn. zm.) w zakresie w jakim wykorzystywać będzie te dane do celów monitoringu, 
sprawozdawczości, kontroli, audytu, informacji i promocji. 
 
 
 

§15. 
 

1. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem i zwolnieniem zabezpieczeń oraz monitoringiem i 
windykacją pożyczki ponosi Biorący Pożyczkę. 

2. Dający pożyczkę pobiera opłaty i prowizje związane z udzieleniem pożyczki w sposób i w 
wysokości szczegółowo określonej w Regulaminie. Wyciąg z Regulaminu w postaci Tabeli opłat i 
prowizji pożyczek WRP stanowi załącznik do Umowy. 

3. Z tytułu udzielenia Pożyczki, Dający Pożyczkę pobiera prowizję w wysokości ....... kwoty pożyczki, 
tj.: ................. zł. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na potrącenie kwoty prowizji ze środków 
wypłacanej pożyczki, o której mowa w § 3 ust. 1. 

 
§16. 

 
1. Zmiana warunków niniejszej Umowy wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności,  z wyłączeniem sytuacji przewidzianej w § 5 ust. 2 Umowy. Aneksu nie wymagają 
zmiany danych adresowych i osób uprawnionych do reprezentacji. 

2. Zmiany warunków niniejszej Umowy na wniosek Pożyczkobiorcy, mogą być dokonywane pod 
warunkiem: 

1) złożenia przez Biorącego Pożyczkę, pisemnego wniosku o dokonanie zmian wraz z 
uzasadnieniem, nie później niż na 30 dni roboczych przed wnioskowanym terminem 
wprowadzenia tych zmian, 

2) zaakceptowania wniosku przez Dającego Pożyczkę,  
3) wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy przez poręczyciela, jeśli zwiększa to zakres 

jego odpowiedzialności wobec Dającego Pożyczkę. 
 

§ 17. 

    
1. Umowa  wygasa z dniem całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki. 
2. Do spraw nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Regulaminu oraz przepisy 

powszechnie obowiązujące.  
3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle niniejszej Umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Dającego pożyczkę. 
4. Umowa została sporządzona w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Dającego pożyczkę, Pełnomocnika i  Biorącego Pożyczkę. 
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
       ………............................................                      ................................................................... 

Biorący pożyczkę           Dający pożyczkę 
 
 
 
 
Małżonek Biorącego pożyczkę Pan/i ……………………………………, zamieszkały …………………………………., 
legitymujący się dowodem osobistym nr ……………………………………… PESEL: ………………………… 
oświadcza, że pozostaje w związku małżeńskim z ……………………………………………… oraz, że małżonkowie 
pozostają we wspólności majątkowej ustawowej, która nie została wyłączona ani ograniczona umownie . 
Oświadcza nadto, że wyraża zgodę na zaciągnięcie przez małżonka …………………………………………….. 
pożyczki od Biorącego pożyczkę w kwocie …………………(słownie złotych: …………………………….) na 
zasadach określonych w umowie pożyczki, z którą się zapoznał i nie wnosi do niej zastrzeżeń 
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..................................................... 
podpis małżonka Biorącego pożyczkę 
Stwierdzam własnoręczność podpisu Biorącego pożyczkę złożonego w mojej obecności. Tożsamość Biorącego 
pożyczkę została ustalona na podstawie dowodu osobistego nr ………………….. Tożsamość małżonka 
Biorącego pożyczkę została ustalona na podstawie dowodu osobistego nr …………………………………..  
 
                                                                                              …………….................................................................. 

imię i nazwisko oraz podpis pracownika Dającego pożyczkę 


