Załacznik nr 2
Do uchwały nr VI/45/2020
Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchncia
z dnia 2 lipca 2020 roku

UMOWA POŻYCZKI (INWESTYCYJNA)
nr .../IF-MŚP/II/................
zawarta w dniu ................................ roku
pomiędzy
Fundacją Rozwoju Regionu Pierzchnica z siedzibą w Pierzchnicy ul. Szkolna 28 wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy pod
numerem 0000102344, REGON 290777844, NIP 655-14-44-109 zwaną dalej Pożyczkodawcą z
jednej strony reprezentowaną przez:
1/.................................... – prezesa zarządu,
2/................................... – wiceprezesa zarządu,
a
Panem/Panią ..................................... legitymującym/-ą się dowodem osobistym seria:
...................... wydanym ........................... r. przez ......................................, posiadającym/-ą nr
PESEL: ............................ zamieszkałym ..................................................., prowadzącym
działalność gospodarczą pod nazwą: ..................................................................................... z
siedzibą: …………………………………………., o numerze identyfikacyjnym REGON:
……………. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii - zwanym dalej Pożyczkobiorcą
z drugiej strony.

Pożyczka jest udzielana w ramach Umowy Operacyjnej nr:
2/RPSW/16219/2020/V/DIF/297 zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego
a Fundacją Rozwoju Regionu Pierzchnica
realizowanej w ramach projektu „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego”
w celu realizacji Strategii inwestycyjnej w zakresie Działania 2.6 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
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§1
Przedmiot umowy.
1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy na jego wniosek z dnia ...................... r.
pożyczki
w
wysokości
...............................
zł
(słownie:
...............................................................................)
na
okres
od
dnia
.......................................... r. do dnia ........................................... r. na zasadach
określonych w niniejszej umowie na realizację przedsięwzięcia w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej.
2. Pożyczkobiorca nie może żądać wypłaty pożyczki po ............................ r. choćby
pozostałe warunki umowy były wypełnione.
§2
Zasady wykorzystania pożyczki.
1. Pożyczki udziela się na:..................................................................................................
........................................................................................................................................... .
2. Pożyczkobiorca oświadcza, że kwotę przekazaną niniejszą Umową Pożyczki
(Inwestycyjną) wykorzysta zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 umowy.
3. Pożyczkobiorca jest zobowiązany 90 dni od daty otrzymania środków do
udokumentowania - w postaci faktur lub innych dokumentów równoważnych w
rozumieniu przepisów prawa krajowego wraz z potwierdzeniami zapłaty - wydatkowania
środków na prowadzoną działalność gospodarczą.
4. W przypadku niewykorzystania przez Pożyczkobiorcę zgodnie z przeznaczeniem lub
braku udokumentowania wydatkowania środków zgodnie z § 2 ust. 3, całości lub części
kwoty pożyczki, zwraca on niewykorzystaną kwotę pożyczki wraz z odsetkami na
Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Odsetki od niewykorzystanej kwoty pożyczki naliczane są za okres od dnia stwierdzenia
w/w faktu do dnia zwrotu niewykorzystanej kwoty pożyczki w wysokości 12% w
stosunku rocznym.
§3
Zabezpieczenie pożyczki.
1. Pożyczkobiorca wystawi weksel własny in blanco bez protestu, upoważniając
Pożyczkodawcę do wypełnienia go stosownie do treści deklaracji wekslowej.
2. ................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................
§4
1. Zabezpieczenie ustanowione w § 3 stanowi integralną część niniejszej umowy.
2. W przypadku obniżenia się realnej wartości zabezpieczenia spłaty pożyczki w trakcie
trwania umowy, Pożyczkodawca może żądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia.
3. Koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia przed uruchomieniem pożyczki oraz
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w trakcie trwania Umowy Pożyczki (Inwestycyjnej), a także ze zwolnieniem
zabezpieczenia po spłacie pożyczki obciążają Pożyczkobiorcę.
4. W przypadku upadłości, likwidacji, podziału dotyczącego poręczycieli, Pożyczkobiorca
zobowiązany jest przedstawić inną formę zabezpieczenia, akceptowalną przez
Pożyczkodawcę.
§5
Oprocentowanie i spłaty.
1. Oprocentowanie pożyczki jest stałe w całym okresie jej obowiązywania, w dniu zawarcia
umowy wynosi ......... % w stosunku rocznym.
2. W przypadku niespełnienia przez Ostatecznego Odbiorcę jakiegokolwiek z warunków
umożliwiających udzielenie pomocy de minimis finansowanie jest udzielane na zasadach
rynkowych.
3. Niniejsza pożyczka stanowi pomoc de minimis (zgodnie z zasadami udzielania pomocy
de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407/2013 z 18 grudnia
2013 roku w sprawie stosowania art. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de
minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U.
2015 poz. 488 z późniejszymi zmianami).
4. Wartość pomocy obliczana jest zgodnie z § 4 pkt. 5 rozporządzenia Rady Ministrów, z
dnia 11.08.2004 r., w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy
publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. nr 194 poz. 1983 z późn. zm.), przy
uwzględnieniu Komunikatu Komisji w sprawie zmiany metod ustalania stóp
referencyjnych i dyskontowych (2008/C14/02 z 19.01.2008 r.).
5. Odsetki naliczane są każdorazowo od kwoty pozostającej do spłaty (od malejącego
salda) za rzeczywisty okres wykorzystania pożyczki i płatne są w okresach miesięcznych.
Odsetki będą wymagalne od daty płatności, raty pożyczki.
6. Pożyczkobiorca zobowiązuje się dokonać całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami
w okresie od dnia ............................ r. do dnia ......................................... r. w …. ratach
miesięcznych. Wysokość rat i odsetek oraz terminy ich płatności określa szczegółowo
załącznik nr 1 – harmonogram spłaty pożyczki, który stanowi integralną część niniejszej
umowy.
7. Za datę spłaty raty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Pożyczkodawcy w
Banku Gospodarstwa Krajowego - Rachunek Bankowy Zwrotów Jednostkowych
Pożyczek nr 49 1130 1192 0027 6176 5820 0014 . W przypadku dokonywania wpłat w
innym banku lub na poczcie Pożyczkobiorca powinien dokonać wpłaty z odpowiednim
wyprzedzeniem.
8. Pożyczkobiorca może dokonywać spłat przed terminem płatności.
9. Kwota niespłaconych w całości lub części rat kapitałowych – w terminach określonych w
harmonogramie spłaty – staje się następnego dnia po upływie tych terminów zadłużeniem
przeterminowanym.
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10. Od kwot określonych w ust. 8 naliczane i pobierane będą odsetki umowne za opóźnienie
w wysokości 12% w stosunku rocznym. Odsetki te naliczane są i pobierane od
następnego dnia po terminie spłaty ustalonym w harmonogramie spłat.
11. Wpłaty dokonywane przez Pożyczkobiorcę z tytułu spłaty pożyczki zaliczane będą przez
Pożyczkodawcę w pierwszej kolejności na: koszty windykacji, opłaty, odsetki karne
(odsetki umowne za opóźnienie), odsetki bieżące, kapitał przeterminowany, kapitał
bieżący.
12. Inna kolejność zaliczania spłat możliwa jest wyłącznie:
 przy restrukturyzacji pożyczki, gdy tak stanowi decyzja Zarządu Fundacji,
 przy windykacji należności Pożyczkodawcy, gdy tak stanowią odpowiednie przepisy
dotyczące windykacji.
§6
Pożyczkobiorca zobowiązuje się do :
1. Wykorzystania przyznanej pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem.
2. Przedstawienia na żądanie Pożyczkodawcy dokumentów finansowo księgowych,
informacji o wynikach finansowych i sytuacji majątkowej Pożyczkobiorcy, zaświadczenia
z urzędów skarbowych, ZUS o nie zaleganiu z podatkami i składkami
ubezpieczeniowymi, a także umożliwienia Pożyczkodawcy wizytacji w siedzibie
Pożyczkobiorcy i miejscach wykonywania przez niego działalności gospodarczej, w celu
oceny jego sytuacji gospodarczej, finansowej oraz realności zabezpieczenia pożyczki.
3. Bieżącego informowania o wszystkich faktach mających wpływ na jego sytuację
ekonomiczno – finansową lub mogących mieć wpływ na wykonywanie przez niego
postanowień niniejszej umowy.
4. Pisemnego wystąpienia o uzyskanie zgody od Pożyczkodawcy na zaciągnięcie kredytu
lub pożyczki w banku lub innej instytucji finansowej, uzyskania dotacji, w okresie
obowiązywania umowy.
5. Do niezwłocznego informowania Pożyczkodawcy o zmianie siedziby, adresu
zamieszkania lub nazwiska. Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki
wynikłe z nie powiadomienia Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę o zmianie miejsca
zamieszkania. Pisma adresowane na ostatni znany Pożyczkodawcy adres i nazwisko
uważa się za skutecznie doręczone.
6. Dokonania – na żądanie Pożyczkodawcy – dodatkowych zabezpieczeń spłaty pożyczki w
przypadku jej zagrożenia z powodu:
 pogorszenia się sytuacji finansowej Pożyczkobiorcy,
 zmniejszenia wartości istniejących zabezpieczeń prawnych.
Pożyczkobiorca oświadcza, że spełnia łącznie następujące warunki:
7. nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy
państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się
w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.);
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8. nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej
uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu
krajowego lub unijnego;
9. jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr
I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i
108 Traktatu;
10. jest osobą fizyczną, osobą prawną, albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną,
której właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą działalność gospodarczą
na terenie województwa świętokrzyskiego;
11. nie jest wykluczony, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de
minimis);
12. nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie
przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich
reprezentacji, w szczególności na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach
publicznych, art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o skutkach powierzenia wykonywanej pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terenie RP, art. 9, ust. 1 pt. 2 a
ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary,
13. jest zobligowana do posiadania siedziby, oddziału lub zakładu na terenie województwa
świętokrzyskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki,
14. nie posiada zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz
podatków i innych należności publicznoprawnych.
§7
Ponadto Pożyczkobiorca zobowiązuje się do:
1. Realizowania Umowy Pożyczki (Inwestycyjnej) z należytą starannością
z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru jego działalności oraz nieangażowania się
w działania sprzeczne z zasadami Unii Europejskiej;
2. Zapewnienia, że Inwestycja nie obejmuje żadnych działań sprzecznych z regulacjami
unijnymi oraz krajowymi;
3. Przedstawiania Pożyczkodawcy, Bankowi Gospodarstwa Krajowego lub Zarządowi
Województwa Świętokrzyskiego wszelkich informacji dotyczących otrzymanego
wsparcia na potrzeby monitorowania realizacji Projektu i jego ewaluacji.
4. Prowadzenia odpowiedniej dokumentacji i ewidencji księgowej związanej z Inwestycją;
5. Wyrażenia zgody, że w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Operacyjnej
zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Fundacją Rozwoju Regionu
Pierzchnica lub Umowy o Finansowanie zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa
Krajowego a Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, wszystkie prawa i obowiązki
Pożyczkodawcy wynikające z Umów Pożyczek (Inwestycyjnych) przechodzą,
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6.

7.

8.

9.

odpowiednio, na Bank Gospodarstwa Krajowego, Zarząd Województwa
Świętokrzyskiego lub inny podmiot wskazany przez Zarząd Województwa
Świętokrzyskiego;
Przestrzegania zasad dotyczących unikania nakładania się finansowania przyznanego z
EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także
innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej;
Udzielenia uprawnień Pożyczkodawcy do dochodzenia roszczeń, przysługujących
zarówno Pożyczkodawcy jak i Bankowi Gospodarstwa Krajowego lub Zarządowi
Województwa Świętokrzyskiego, przeciwko Pożyczkobiorcy w drodze negocjacji lub
innych kroków prawnych, w tym do podejmowania dopuszczalnych prawem czynności
faktycznych i prawnych niezbędnych dla odzyskania kwot wykorzystanych przez
Pożyczkobiorcę niezgodnie z Umową Pożyczki (Inwestycyjną);
W zakresie kontroli:
1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się poddać kontroli Pożyczkodawcy, Bankowi
Gospodarstwa Krajowego, Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego, Komisji
Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego lub innych podmiotów
uprawnionych do ich przeprowadzenia, w czasie obowiązywania niniejszej Umowy
Pożyczki (Inwestycyjnej), jak i w okresie 5 lat od jej zakończenia lub rozwiązania, a
w przypadkach związanych z udzieleniem pomocy publicznej lub pomocy de
minimis w okresie 10 lat od jej udzielenia (odpowiednio, w zależności, który z
terminów jest dłuższy) oraz zobowiązuje się do stosowania do zaleceń wydanych na
podstawie przeprowadzanych kontroli i audytów.
2. Pożyczkobiorca informowany jest o planowanej kontroli pisemnie na przynajmniej 5
Dni Roboczych przed planowanym rozpoczęciem czynności kontrolnych, a w
przypadku kontroli doraźnej na 2 Dzień Roboczy przed rozpoczęciem czynności
kontrolnych.
3. Kontrola lub audyt mogą być przeprowadzone w każdym miejscu bezpośrednio lub
pośrednio związanym z wdrażaniem Instrumentu Finansowego.
4. Pożyczkobiorca jest zobowiązany zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1
powyżej, m.in.:
a) prawo do pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty
elektroniczne potwierdzające prawidłową realizację Umowy Pożyczki
(Inwestycyjnej), przez cały okres ich przechowywania oraz umożliwić tworzenie
ich uwierzytelnionych kopii i odpisów;
b) prawo do dostępu w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów i
pomieszczeń, w których jest realizowana Umowa Pożyczki (Inwestycyjna) lub
zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanej Umowy Pożyczki
(Inwestycyjnej);
c) obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat realizacji Umowy Pożyczki
(Inwestycyjnej).
Przechowywania na powszechnie uznawanych nośnikach danych odpowiedniej
dokumentacji przez 10 lat od dnia zawarcia Umowy Pożyczki (Inwestycyjnej) przez
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Pożyczkobiorcę, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego terminu, pod warunkiem
wcześniejszego pisemnego poinformowania o tym Pożyczkobiorcy;
10. Udostępniania, zgodnie z przepisami prawa, Pożyczkodawcy, Bankowi Gospodarstwa
Krajowego, Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego oraz organom administracji
publicznej, w szczególności ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego,
danych niezbędnych m.in. do budowania baz danych, przeprowadzania badań i ewaluacji,
sprawozdawczości, wykonywania oraz zamawiania analiz w zakresie spójności Programu,
realizacji polityk, w tym polityk horyzontalnych, oceny skutków Programu, a także
oddziaływań makroekonomicznych w kontekście działań podejmowanych w ramach
Projektu;
11. Zwrotu w całości kwoty wypłaconej z tytułu Jednostkowej Pożyczki zgodnie z Umową
Pożyczki (Inwestycyjną) wraz z odsetkami oraz innymi zobowiązaniami wobec Fundacji
Rozwoju Regionu Pierzchnica wynikającymi z Umowy Pożyczki (Inwestycyjnej);
§8
W przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji Pożyczkodawcy, Pożyczkobiorca wyraża
zgodę na przelew wierzytelności (cesja praw i obowiązków) Pożyczkodawcy wobec
Pożyczkobiorcy wynikających z Umowy Pożyczki (Inwestycyjnej) na Bank Gospodarstwa
Krajowego, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego lub inny podmiot wskazany przez Zarząd
Województwa Świętokrzyskiego.
§9
Wypowiedzenie Umowy.
1. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy i zażądania spłaty części
lub całości udzielonej pożyczki w następujących przypadkach:
a/ nie spłacenia przez Pożyczkobiorcę pomimo pisemnego wezwania do zapłaty
zaległej raty kapitałowej lub odsetek w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania,
b/ wykorzystania pożyczki niezgodnie z celem jej przeznaczenia określonym w
niniejszej umowie,
c/ nie wywiązania się Pożyczkobiorcy z obowiązku wynikającego z § 2 ust. 3, § 6 i z
§ 7.
d/ Pożyczkobiorca uchybi warunkom zabezpieczenia określonym w § 3 niniejszej
umowy,
e/ znacznego obniżenia się realnej wartości złożonego zabezpieczenia i nie
ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia pomimo pisemnego wezwania,
f/ sprzedaży przedmiotów objętych przewłaszczeniem,
g/ wszczęcia egzekucji wobec Pożyczkobiorcy przez innych wierzycieli.
2. W przypadku dokonania podziału, likwidacji lub ogłoszenia upadłości Pożyczkobiorcy
wypowiedzenie Umowy Pożyczki (Inwestycyjnej) nastąpi w terminie 7 dniowym.
3. W razie wypowiedzenia umowy Pożyczkobiorca zwróci Pożyczkodawcy wszystkie
należności wynikające z niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty wypowiedzenia. W
przypadku niespłacenia zobowiązań w tym terminie Pożyczkodawca niezwłocznie
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przystępuje do czynności egzekucyjnych, koszty których obciążają Pożyczkobiorcę.
4. W następnym dniu po dniu wypowiedzenia niespłacony kapitał pożyczki staje się
zadłużeniem przeterminowanym. Z tego tytułu naliczane będą odsetki karne (odsetki
umowne za opóźnienie) określone w § 5 ust. 9.
5. Mając na uwadze, że:
1) Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica jako podmiot udzielający pożyczek w zakresie
swojej działalności gospodarczej ponosi znaczne koszty związane z windykacją pożyczek
niespłacanych w terminie, polegające na konieczności zlecania wyegzekwowania
należnych kwot firmom windykacyjnym, kancelariom prawniczym; charakter i sposób
ponoszenia tych kosztów, dokładne ich określenie może wiązać się z istotnymi
trudnościami, co może spowodować, że nie będzie możliwe odpowiednie ich
zrekompensowanie pomimo ich poniesienia, i mając ponadto na uwadze, że art. 10 ust. 1 i
2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w
transakcjach handlowych (Dz.U.2013.403 ze zm.) przewiduje możliwość
zrekompensowania kosztów odzyskiwania należności niezapłaconych w terminie, strony
ustalają, że koszty te zostaną w niniejszej umowie określone w sposób zryczałtowany w
stosunku do zadłużenia pozostałego do spłaty wg stanu na dzień następujący po dniu
rozwiązania Umowy Pożyczki.
2) Pożyczkobiorca oświadcza, że jest świadomy okoliczności, o których mowa powyżej w
ust. 1 i wyraża zgodę na określenie w niniejszej umowie kosztów windykacji w
zryczałtowanej wysokości wyrażonej poniżej w ust. 3.
3) Pożyczkobiorca rozszerza swoją odpowiedzialność umowną stosownie do art. 473 k.c.
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Pożyczki polegające na
niezwróceniu kwoty pożyczki wraz z odsetkami, niezapłaceniu opłat, prowizji w ten
sposób, że zobowiązuje się zwrócić Pożyczkodawcy oprócz kosztów procesu i
egzekucyjnych obciążających Pożyczkobiorcę stosownie do obowiązujących przepisów,
zryczałtowane koszty windykacji w wysokości 15% zadłużenia pozostałego do spłaty wg
stanu na dzień następujący po dniu rozwiązania Umowy Pożyczki, przy czym tak
wyliczone koszty zostaną powiększone o naliczony stosownie do obowiązujących
przepisów podatek VAT.
§ 10
1. Pożyczkobiorca może wystąpić z wnioskiem o przysunięcie spłaty rat kapitałowych w
przypadku wystąpienia zdarzeń losowych mających wpływ na jego sytuację finansową.
2. Pożyczkodawca może przychylić się do wniosku Pożyczkobiorcy po przeanalizowaniu
jego dokumentów finansowych i sprawdzeniu realnej wartości zabezpieczenia. W tym
przypadku wymagany jest aneks do umowy, który będzie integralną jej częścią.
§ 11
1. Spory wynikające z niniejszej umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądowi
właściwemu dla siedziby Pożyczkodawcy.
2. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z
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przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wyłącznie do celów
objętych niniejszą umową oraz udostępniania nadrzędnym organom kontrolnym.
3. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, że administratorami danych osobowych są:
Pożyczkodawca, Bank Gospodarstwa Krajowego, Zarząd Województwa
Świętokrzyskiego, Ministerstwo Rozwoju, które powierzyły ich przetwarzanie
Pożyczkodawcy.
4. Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnego porozumienia, powierzył
Pożyczkodawcy przetwarzanie danych osobowych w odpowiednim zakresie.
5. Pożyczkodawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych
podjąć środki zabezpieczające dane osobowe, o których mowa w przepisach
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz spełniać wymagania
określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i
systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.
1024) (dalej „Rozporządzenie MSWiA”).
6. Pożyczkodawca przetwarza dane osobowe oraz dane objęte tajemnicą bankową w
zakresie niezbędnym dla realizacji Operacji oraz w zakresie wskazanym niniejszą umową,
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2016, poz. 1988).
7. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą,
obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz do zawierania umów z podmiotami, o takiej treści, by
podmioty te były zobowiązane postanowieniami umów do wykonywania wobec osób,
których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
8. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Pożyczkodawcę, Bank
Gospodarstwa Krajowego i Zarząd Województwa Świętokrzyskiego swoich danych
teleadresowych na potrzeby promocji i informacji.
9. Pożyczkobiorca oraz osoby go reprezentujące, składają oświadczenie o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
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ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych, a także na ich udostępnianie zgodnie z niniejszą
umową i przepisami prawa. Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych, o których
mowa w niniejszym punkcie dokonywane jest dla celów związanych z realizacją Projektu
oraz umowy, a także z realizacją polityki rozwoju.
10. Pożyczkobiorca oraz osoby go reprezentujące, składają oświadczenie o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych objętych tajemnicą bankową, a także na ich udostępnianie innym
podmiotom, w szczególności Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Zarządowi
Województwa Świętokrzyskiego oraz organom administracji publicznej, w szczególności
ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, zgodnie z niniejszą umową i
przepisami prawa.

1.

2.
3.

4.
5.

§ 12
Umowa Pożyczki (Inwestycyjna) ulega rozwiązaniu z dniem całkowitej spłaty przez
Pożyczkobiorcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy z zastrzeżeniem § 9.
Pożyczkobiorca zobowiązuje się do odbioru weksla in blanco stanowiącego
zabezpieczenie w/w Umowy Pożyczki (Inwestycyjnej) w terminie 30 dni od spłaty
wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki (Inwestycyjnej). Po tym
terminie Pożyczkodawca dokona komisyjnego zniszczenia weksla.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, wymagają
pisemnego aneksu (który jest integralną jej częścią) i muszą być podpisane przez
obydwie strony.
Umowę sporządzono w …… jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron …………………………………...
Integralną część umowy stanowią:
 Załącznik Nr 1 – harmonogram spłaty pożyczki.
 Załącznik Nr 2 – aktualny na datę zawarcia umowy wypis z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub Krajowego
Rejestru Sądowego.

 Karta Produktu - Pożyczka dla MŚP.
 Regulamin udzielania pożyczek. Regulamin udzielania pożyczek ze środków w
ramach projektu Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego.
Pierzchnica dnia .................................
Pożyczkobiorca:

W imieniu Pożyczkodawcy:

------------------------

-----------------------
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----------------------

Oświadczenie małżonka
Ja niżej podpisany (a) zam. .............................................., .............................................................,
PESEL: ............................................ - po zapoznaniu się z niniejszą umową oświadczam, że
wyrażam zgodę na zaciągnięcie pożyczki przez współmałżonka na zasadach w niej określonych.

----------------------------
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Pierzchnica, dnia ............................... roku.

DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA in blanco

W załączeniu składam(y) do dyspozycji Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica weksel
własny in blanco bez protestu, który Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica ma prawo wypełnić
na sumę odpowiadającą kwocie wykorzystanej przez nas pożyczki powiększone o: koszty
windykacji, opłaty, odsetki karne (odsetki umowne za opóźnienie) i odsetki umowne we
wszystkich przypadkach przewidzianych Umową Pożyczki (Inwestycyjną)
nr
............./............../........... z dnia ............................ r. do kwoty stanowiącej 200% wartości
pożyczki.
FUNDACJA ROZWOJU REGIONU PIERZCHNICA ma prawo opatrzyć ten weksel
datą płatności według własnego uznania, zawiadamiając nas o tym listem poleconym, wysłanym
na 7 dni przed terminem płatności.
Weksel będzie płatny w .....................................................................................................................
........................................................................................................................................................... .
WYSTAWCA WEKSLA:

------------------------

Poręczyciel:

------------------------
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