Umowa nr ….. o udzielenie poręczenia
zawarta w dniu …….. r.
pomiędzy:
„Poręczenia Kredytowe” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, ul.
Miedziana 3A lok. 22, 00-814 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 7.792.200
zł, NIP 1181783560, KRS 0000233310, reprezentowaną przez:
- Andrzeja Sochaja – Prezesa Zarządu,
- Krzysztofa Oksiutę – Członka Zarządu,
zwaną dalej Spółką
a
……… z siedzibą ………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
……………… pod numerem KRS…………., NIP ……………, REGON ………..,
reprezentowaną przez:
………….
zwaną dalej Przedsiębiorcą.
Strony umowy ustalają co następuje:
§1
W związku z uzależnieniem przez ………… z siedzibą w ……….. udostępnienia
Przedsiębiorcy pożyczki w kwocie ……… zł (słownie złotych: ………) na cele związane z
działalnością gospodarczą, od ustanowienia zabezpieczenia pożyczki w postaci poręczenia,
Przedsiębiorca zleca, a Spółka przyjmuje zlecenie udzielenia poręczenia na warunkach
ustalonych w umowie.
§2
Poręczenie:
1. obejmuje zwrot …… kwoty pożyczki, tj. kwotę ……….. zł (słownie: ……….. złotych)
2. nie obejmuje zapłaty odsetek, prowizji ani innych kosztów.

§3
Każda spłata pożyczki dokonana przez Przedsiębiorcę obniży zakres odpowiedzialności
Spółki z tytułu poręczenia.
§4
1. Na zabezpieczenie wierzytelności Spółki wynikającej z udzielenia poręczenia
Przedsiębiorca wystawi na rzecz Spółki weksel „in blanco” poręczony przez …………
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wraz z deklaracją zawierającą upoważnienie do uzupełnienia weksla przez wpisanie
sumy wekslowej równej zadłużeniu wobec Spółki.
2. W razie wykonania zobowiązania z tytułu Umowy poręczenia Spółka wezwie
Przedsiębiorcę do zwrotu kwoty zapłaconej …………… wraz z odsetkami ustawowymi
od dnia wykonania przez Spółkę zobowiązania oraz wszelkich kosztów w oznaczonym
terminie. Jeżeli Przedsiębiorca nie zastosuje się do tego wezwania, Spółka przystąpi do
działań windykacyjnych.
§5
1. Z tytułu udzielenia poręczenia Spółka pobiera od Przedsiębiorcy jednorazową prowizję w
kwocie równej ………. kwoty Poręczenia, tj.: ……. zł (słownie: ………. 00/100). Prowizję
pobiera Spółka.
2. Prowizję należy wpłacić na konto nr …………. prowadzone w …………………...
§6
1. Przedsiębiorca wyraża zgodę na przekazywanie Spółce wszelkich informacji o swojej
sytuacji prawnej i ekonomiczno – finansowej.
2. Na żądanie Spółki Przedsiębiorca przekaże uzupełniające informacje.
3. Przedsiębiorca wyraża zgodę na wprowadzenie jego danych do bazy danych
i przetwarzanie jego danych osobowych, obecnie lub w przyszłości, przez Spółkę oraz
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu
monitoringu sytuacji ekonomiczno - finansowej.
§ 71
1. Spółka oświadcza, że poręczenie przewidziane niniejszą umową jest współfinansowane
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r. „o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej” (Dz. U. Nr 123 poz. 1291) Spółka informuje, iż wielkość pomocy
publicznej udzielonej na podstawie niniejszej umowy wynosi …………. zł.
3. Równocześnie Spółka informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie
prowadzić badania skuteczności oraz efektywności wykorzystania udzielonej Spółce
dotacji, dzięki której Przedsiębiorca uzyskał poręczenie. Badania te polegać mogą m.in.
na przeglądaniu dokumentów znajdujących się w Spółce, na wizytacjach u
przedsiębiorców korzystających z poręczenia i badaniach ankietowych.
4. Przedsiębiorca zobowiązany jest umożliwić Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
wykonywanie badań, o których mowa w ust. 3, pod rygorem odpowiedzialności
odszkodowawczej.
§8
1

Postanowienia § 7 dotyczą wyłącznie przypadków, gdy udzielane poręczenie jest wspierane ze środków
publicznych pochodzących z dotacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
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W kwestiach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
podpisy:
za Przedsiębiorcę

za Spółkę

Potwierdzam własnoręczność podpisu:

………………..………………………………..…………….
(podpis pracownika Spółki)
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