Warunki uzyskania poręczenia spłaty kredytu/pożyczki
przez Kujawskie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.(zwane dalej „KPK”)
Osoby uprawnione do korzystania z poręczenia
§1
O poręczenie może ubiegać się przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777), który:
1) spełnia warunki mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, określone w
załączniku nr I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. (Dz. Urz.
UE L 214 z 09.08.2008) uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w
zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych),
2) posiada zdolność kredytową pozytywnie zweryfikowaną przez Bank.
3) posiada siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzi działalność gospodarczą na
terenie Włocławka oraz innych powiatów z terenu województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym
na terenach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców.
4) poręczony kredyt/pożyczkę przeznaczy na finansowanie działalności gospodarczej.
§2
Poręczenie nie może być udzielone przedsiębiorcy:
1) figurującemu w dostępnych Bankowi kartotekach dłużników lub przeciwko któremu jako osobie
fizycznej lub jego przedsiębiorstwu toczy się sadowe lub administracyjne postępowanie
egzekucyjne.
2) znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu zapisów rozdziału 2.1 – Wytycznych
wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych
przedsiębiorstw w trudnej sytuacji (Dz. Urz. WE C 244/2 z 01.10.2004r.).
3) na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej
pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.
4) prowadzącemu działalność przemysłową określaną jako szkodliwa dla środowiska.
Warunki udzielania poręczeń
§3
1. Poręczenie jest terminowe i jest udzielane na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy.
2. Okres poręczenia obejmuje okres spłaty kredytu/pożyczki, wydłużony maksymalnie o 6 miesięcy,
z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Poręczenie może być udzielone na okres krótszy niż okres kredytowania, w szczególności w
przypadku poręczenia pomostowego.
4. Poręczenie wygasa, w szczególności, w przypadku, gdy kredyt/pożyczka zostanie spłacony/a
przed terminem określonym w umowie kredytu/pożyczki.
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§4
Poręczenie udzielane jest w złotych, do kwoty z góry oznaczonej.
Wartość poręczenia nie może przekroczyć 80% kwoty udzielonego kredytu/pożyczki bez odsetek
i innych kosztów kredytu/pożyczki.
Maksymalna wartość jednostkowego poręczenia jest ustalana przez Prezesa Zarządu „KPK” (nie
może przekraczać 5% kapitału poręczeniowego) i wynosi 360.000 zł
Łączna wartość zobowiązań „KPK” z tytułu poręczeń udzielonych jednemu przedsiębiorcy lub
jednostkom powiązanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późń. zm.) nie może przekroczyć 5% kapitału poręczeniowego
„KPK”.
W przypadku poręczenia udzielanego przez „KPK” wraz z innym funduszem lub funduszami
poręczeniowymi, łączna wartość poręczenia udzielanego przedsiębiorcy nie może przekroczyć
80% kwoty udzielonego kredytu/pożyczki bez odsetek i innych kosztów kredytu/pożyczki.
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§5
W przypadku, gdy przedsiębiorca uzyskał od „KPK” poręczenie, wierzytelność Banku może
zostać zabezpieczona także poręczeniem spółki „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie zwaną dalej „PK”, o czym „KPK” informuje przedsiębiorcę przez zamieszczenie
odpowiedniej wzmianki na ten temat w umowie o udzielenie poręczenia zawartej z
przedsiębiorcą.
Przez zawarcie umowy poręczenia „PK” zobowiązuje się względem Banku wykonać
zobowiązanie obciążające przedsiębiorcę albo „KPK” na wypadek gdyby zobowiązania tego nie
wykonali.

Zabezpieczenia
§6
1. Prawne zabezpieczenie poręczenia stanowią weksle własne in blanco przedsiębiorcy wraz z
deklaracjami wekslowymi na rzecz „KPK” i „PK” *.
2. Na wekslu wystawionym przez osobę fizyczną będącą w związku małżeńskim, w którym
obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, wymagane jest poręczenie współmałżonka i jego
oświadczenie na deklaracji wekslowej.
3. „KPK” może uzależnić decyzję o udzieleniu poręczenia od ustanowienia dodatkowego
zabezpieczenia, poza określonym ust. 1, jeśli przedsięwzięcie będące przedmiotem
kredytu/pożyczki obarczone jest szczególnie wysokim ryzykiem w ocenie „KPK”.
4. Koszty ustanowienia, utrzymania i zwolnienia zabezpieczenia ponosi przedsiębiorca.
Opłaty/prowizje
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§7
Opłaty/prowizje za udzielone poręczenie pobierane są zgodnie z obowiązującą w „KPK”
Tabelą opłat i prowizji.
Opłata/prowizja z tytułu poręczenia przez „PK” jest zawarta w prowizji „KPK” o której mowa w
ust.1.
Pobrane opłaty/prowizje nie podlegają zwrotowi.
Procedura udzielenia poręczenia

§8
1. Wniosek o udzielenie poręczenia wraz z załącznikami przedsiębiorca składa w Banku.
2. Wniosek o udzielenie poręczenia, podlega analizie ryzyka, przeprowadzanej przez „KPK” zgodnie
ze stosowaną metodologią.
4. „KPK” może wezwać przedsiębiorcę, za pośrednictwem Banku do uzupełnienia dokumentów
dołączonych do wniosku lub do przekazania dodatkowych dokumentów.
5. W terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania kompletu wymaganych dokumentów, „KPK”
dokonuje analizy ryzyka oraz podejmuje decyzję w sprawie udzielenia poręczenia.
6. W przypadku pozytywnej decyzji w sprawie udzielenia poręczenia, „KPK” przygotowuje umowę o
udzielenie poręczenia. Umowa podpisywana jest przez przedsiębiorcę w obecności pracownika
Banku albo pracownika „KPK”.
7. Zawarta z przedsiębiorcą umowa o udzieleniu poręczenia określa warunki, na których udzielone
zostanie poręczenie oraz obowiązki przedsiębiorcy, po spełnieniu których „KPK” udzieli
poręczenia spłaty kredytu/pożyczki w szczególności dotyczące ustanowienia prawnego
zabezpieczenia i wpłaty stosownej opłaty/prowizji.
8. Bank po otrzymaniu od „KPK” informacji o podjęciu decyzji i zawarciu umowy o udzieleniu
poręczenia, przyjmuje od przedsiębiorcy zabezpieczenie na rzecz „KPK” i „PK”, o których mowa
w § 6.
9. Po podpisaniu umowy o udzielenie poręczenia „KPK” zawiera z Bankiem umowę poręczenia w
której zobowiązuje się względem Banku wykonać zobowiązanie obciążające przedsiębiorcę na
wypadek gdyby zobowiązania tego nie wykonał.
10. Warunkiem wejścia poręczenia w życie jest wniesienie przez przedsiębiorcę prowizji z tytułu
udzielenia poręczenia na rachunek „KPK” oraz ustanowienie prawnego zabezpieczenia
udzielonego poręczenia na rzecz „KPK” i „PK” przed uruchomieniem kredytu.

§9
KPK” ma prawo odmówić udzielenia poręczenia, w przypadku gdy z analizy, o której mowa w §8
ust. 2 wynika, że przedsiębiorca nie posiada zdolności kredytowej.
Realizacja zobowiązań wynikających z poręczenia
§ 10
W przypadku wykonania zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia „KPK” będzie dochodził
swojej wierzytelności bezpośrednio od przedsiębiorcy.
Ograniczenia dotyczące poręczeń finansowanych z kapitału pozyskanego w
związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie
konkurencyjności przedsiębiorstw. Działania 5.1. Rozwój instytucji otoczenia
biznesu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013)
§11
1. Poręczenia finansowane ze środków EFRR nie są udzielane przedsiębiorcom z sektora:
rolniczego, zbrojeniowego, hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla, włókien syntetycznych,
budownictwa okrętowego oraz rybołówstwa.
2. Poręczenia finansowane ze środków EFRR nie są udzielane na zabezpieczenie
kredytów/pożyczek obrotowych w rachunku bieżącym.
3. Poręczenia finansowane ze środków EFRR z uwzględnieniem pomocy de minimis dotyczą
wyłącznie kredytów/pożyczek inwestycyjnych i nie mogą zostać udzielone na cele wymienione w
art.1 ust.1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie
stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 379 z dnia 28.12.2006 r.).
Postanowienia końcowe
§12
1. Poręczeniem mogą być objęte kredyty/pożyczki udzielone przez Bank, w okresie obowiązywania
umowy współpracy zawartej pomiędzy Bankiem i „KPK”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi „Warunkami uzyskania poręczenia spłaty
kredytu/pożyczki” obowiązują zapisy „Regulaminu funduszu poręczeń kredytowych” dostępnego
na stronie internetowej „KPK”- www.kujawskie.poreczeniakredytowe.pl

