Poręczenie współfinansowane w ramach projektu „Zwiększenie zdolności poręczeniowej
funduszu Kujawskie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.” nr RPKP.05.01.00-04-009/09
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Umowa nr ………… o udzielenie poręczenia
zawarta w dniu ………………… r.
pomiędzy:
spółką Kujawskie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, ul. ……………………,
NIP: 888-30-30-758, Regon: 340543510, kapitał zakładowy: 850.000,00 zł wpłacony w całości,
wpisaną przez Sąd Rejonowy VII Wydział Gospodarczy w Toruniu do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000324313, reprezentowaną przez:
………………………………………………………..,
uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji
zwaną dalej „KPK”
a
…………………………………………………………………………………………………………………….
zam. ……………………….………., legitymującym się dowodem osobistym…………….………..…..
wydanym przez ……………..………….. , PESEL…………………………. prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą: …………………………. z siedzibą:………………………………………………
REGON ………………….. NIP ……………………………../*
a
……………………………………………………………………………………………………………………..
z siedzibą w …………………………………….……………… NIP ……………. REGON…………………
kapitał zakładowy: ...................................wpisanym przez Sąd Rejonowy …………………………………
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………………… /*
zwanym dalej Przedsiębiorcą
Strony umowy ustalają co następuje:
§1
W związku z uzależnieniem przez ………………………………………… zwanym/zwaną* dalej
„Instytucją
finansującą”,
udostępnienia
Przedsiębiorcy
pożyczki/kredytu*
w
kwocie
……………………..………. zł
(słownie złotych:
…………………………………………) na cele
związane z działalnością gospodarczą, od ustanowienia zabezpieczenia pożyczki/kredytu* w postaci
poręczenia, Przedsiębiorca zleca, a „KPK” przyjmuje zlecenie udzielenia poręczenia na warunkach
ustalonych w niniejszej umowie.

1.
2.

§2
Poręczenie obejmuje zwrot ……………% kwoty pożyczki/kredytu*, tj. kwotę …………….…….. zł
(słownie złotych: ……………………………….)
Poręczenie nie obejmuje zapłaty odsetek, prowizji ani innych kosztów.
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§3
Kwota udzielonego poręczenia będzie ulegać zmniejszeniu proporcjonalnie do dokonywanych spłat
pożyczki/kredytu* i będzie wynosić maksymalnie ……………….% (słownie procent: ………………….)
pozostającego do spłaty kapitału pożyczki/kredytu* określonego w umowie pożyczki /kredytu* zawartej
pomiędzy Instytucją finansującą a Przedsiębiorcą, której jednym z zabezpieczeń jest poręczenie
udzielone przez „KPK”.

1.

2.

1.
2.

1.

2.

3.

4.

§4
Na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z udzielonych poręczeń Przedsiębiorca:
a) wystawia na rzecz „KPK” weksel in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową,
(poręczony przez ………………/współmałżonka)*. Weksel zostanie pobrany na rzecz „KPK”
przez Instytucję finansującą przed uruchomieniem pożyczki /kredytu* na rzecz
Przedsiębiorcy;
b) ustanawia następujące dodatkowe zabezpieczenia: ………………………….*.
W razie realizacji poręczenia wynikającego z niniejszej umowy „KPK” wezwie Przedsiębiorcę
do zwrotu kwoty zapłaconej Instytucji finansującej wraz z odsetkami ustawowymi od dnia
wykonania przez „KPK” zobowiązania oraz wszelkich kosztów w oznaczonym terminie. Jeżeli
Przedsiębiorca nie zastosuje się do tego wezwania, „KPK” przystąpi do działań windykacyjnych.
§5
Z tytułu udzielenia poręczenia „KPK” pobiera od Przedsiębiorcy jednorazową prowizję w kwocie
……………………………… zł (słownie złotych: ………………………………..).
Prowizję pobiera na rzecz „KPK” Instytucja finansująca albo zostanie ona wpłacona przez
Przedsiębiorcę na rachunek bankowy „KPK” nr ………………….…………………………..
§6
Przedsiębiorca wyraża zgodę na przekazywanie „KPK” przez Instytucję finansującą, na rzecz której
udzielono poręczenia, wszelkich informacji o swojej sytuacji prawnej i ekonomiczno – finansowej,
danych stanowiących tajemnicę bankową dotyczących zawartej umowy pożyczki/kredytu * w tym
umów dotyczących ustanowionych zabezpieczeń pożyczki/kredytu*, a także zobowiązuje się do
przedstawienia bezpośrednio „KPK” na jej żądanie wszelkich koniecznych informacji mających na
celu ułatwienie właściwego monitorowania spraw związanych z udzielonym na rzecz
Przedsiębiorcy poręczeniem. Przekazane informacje będą również wykorzystywane przez „KPK”
do sporządzania sprawozdań w ramach realizowanego projektu „Zwiększenie zdolności
poręczeniowej funduszu Kujawskie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. ” finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Przedsiębiorca wyraża zgodę na wprowadzenie jego danych do bazy danych i przetwarzanie jego
danych osobowych, obecnie lub w przyszłości, przez „KPK” oraz Instytucję Zarządzającą
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
zwaną dalej „IZ RPO WK-P” lub innego podmiotu uprawnionego przez właściwy organ
„IZ RPO WK-P”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach:
a) związanych z należytym wykonaniem niniejszej umowy (w szczególności : monitoringu sytuacji
ekonomiczno – finansowej, badania ryzyka poręczeniowego),
b) sprawozdawczych, promocyjnych i marketingowych
c) opracowywania analiz w zakresie spójności Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz oceny jego skutków, realizacji
polityk w tym polityki horyzontalnej.
Przedsiębiorca ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych, na warunkach
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002
r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
Przedsiębiorca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z udzielonym przez
„KPK” poręczeniem (w szczególności rachunków i faktur na zapłatę których został/a*
wykorzystana/y pożyczka/kredyt*) do 31.12.2020 roku lub w przypadku pomocy publicznej 10 lat
od dnia podpisania niniejszej umowy.
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5.

6.
7.
8.

Przedsiębiorca wyraża zgodę na wstęp do swojej siedziby, a także na dostęp do dokumentów w
celu zapewnienia kontroli legalności zawartej umowy o udzielenia poręczenia, zgodności z prawem
finansowania Przedsiębiorcy w zakresie pozostającym w związku z umową oraz działalności
Przedsiębiorcy w tym zakresie upoważnionym przedstawicielom „KPK” albo przedstawicielom „IZ
RPO WK-P” lub innego podmiotu uprawnionego przez ”IZ RPO WK-P”.
Przedsiębiorca zobowiązuje się do nie angażowania się w działania lub decyzje sprzeczne z
zasadami Wspólnoty Europejskiej w szczególności z zasadami dotyczącymi konkurencji.
Przedsiębiorca zobowiązuje się do realizowania umowy o udzielenie poręczenia
z najwyższą starannością, uwzględniając profesjonalny charakter swojej działalności.
W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 – 6 niniejszego paragrafu, „KPK” może rozwiązać
niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.

§7
„KPK” oświadcza, iż prowadzona przez nią działalność poręczeniowa stanowi część systemu
wsparcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), budowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2007-2013.
§8
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………………………………….
(pieczęć i podpis w imieniu Przedsiębiorcy)

………………………………..…………………….
(pieczęć i podpis w imieniu „KPK”)

Uwaga:
* niewłaściwe skreślić
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