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UMOWA POŻYCZKI nr ………………. 
 
Zawarta w dniu …………….. r. w Krośnie, pomiędzy: 
 
Podkarpacką Izbą Gospodarczą, z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 3, wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 52505 posiadająca REGON nr 370197266 nr NIP 684-00-19-826, reprezentowaną przez: 
1. Grzegorz Kubal – Prezes Zarządu 
2. Dariusz Bacher - Wiceprezes Zarządu 
zwanym dalej “Pożyczkodawcą” 
 
a 

………………………., zamieszkałym w ………………………………………….., legitymującym się dowodem 
osobistym seria …….. numer …………. , posiadającym PESEL: ………………………, prowadzącym działalność 
gospodarczą pod nazwą: …………………………………………………………………………., wpisanym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej dnia ………………… r., 
posiadającym REGON …………………, NIP ……………………., zwanym dalej „Pożyczkobiorcą”                    
o następującej treści. 

 
§ 1 

1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie ……………….. zł (słownie: 
……………………………. złote 00/100) na warunkach określonych w dalszych postanowieniach niniejszej 
Umowy oraz w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie. 

2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do wykorzystania pożyczki na działalność gospodarczą na: 
…………………………………………………………………………………………………. 

3. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi: ………….. zł netto, w tym środki własne Pożyczkobiorcy  
…………. zł. 

4. Wysokość oprocentowania pożyczki ustala się w oparciu o podstawę obliczenia, jaką jest stopa bazowa, 
obowiązująca w dniu zawarcia umowy i marża. Oprocentowanie jest stałe i wynosi ……….%. 

5. Pożyczka udzielana jest na okres …….. miesięcy (słownie: ……….. miesięcy). 
6. Pożyczkobiorca korzysta z karencji w spłacie kapitału przez okres ….. miesięcy (słownie : …….… miesięcy). 
7. Terminy spłat określa załącznik nr 1 – harmonogram spłat. 
8. Uruchomienie pożyczki nastąpi w terminie do dnia ………….. pod warunkiem wcześniejszego ustanowienia 

przez Pożyczkobiorcę zabezpieczeń wymienionych w § 3 ust. 1 umowy. 
9. Wypłata nastąpi w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy: nr ……………………… 

prowadzony w ……………… . 
10. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do rozliczenia i udokumentowania wykorzystania wydatków dotyczących 

całkowitej wartości przedsięwzięcia (wkładu własnego oraz środków udzielonych w ramach pożyczki) oraz do 
dostarczenia dokumentacji potwierdzającej prawidłowość wykorzystania pożyczki tj. kserokopii 
faktur/rachunków i potwierdzeń ich zapłaty, potwierdzonych za „zgodność z oryginałem” w ciągu 30 dni od 
daty zakończenia danego etapu lub całej inwestycji, jednak nie później niż do…………….r. 

11. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych ustanowieniem zabezpieczeń 
i spłatą udzielonej pożyczki. 

 
§ 2 

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do terminowej spłaty pożyczki wraz z odsetkami, bez wezwania, przelewem na 
konto bankowe: 03 8642 1083 2002 8303 7454 0018 w terminach i kwotach ustalonych zgodnie                            
z harmonogramem spłat stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Przez datę spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki i odsetek rozumie się datę wpływu środków na wskazane w ust. 1 
konto bankowe Pożyczkodawcy.  

3. Odsetki od pożyczki naliczane są w okresach miesięcznych. 
4. Pożyczkobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki lub jej części, pod warunkiem że jednorazowa wpłata 

będzie stanowiła co najmniej dwukrotność raty kapitałowej wskazanej w harmonogramie spłaty, pod warunkiem 
poinformowania Pożyczkodawcy o zamiarze wcześniejszej spłaty pożyczki minimum 2 dni przed planowanym 
dokonaniem spłaty. Nadpłata pożyczki skutkuje przeliczeniem harmonogramu spłat. 

5. Po całkowitej spłacie pożyczki Fundusz Pożyczkowy dokona ostatecznego rozliczenia udzielonej pożyczki.       
W przypadku niedopłaty Pożyczkobiorca zobowiązuje się do uregulowania różnicy w terminie 14 dni od 
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wezwania do zapłaty. W przypadku nadpłaty Fundusz Pożyczkowy w tym samym terminie zwróci różnicę 
Pożyczkobiorcy w uzgodnionej formie.  

6. Od zadłużenia przeterminowanego Pożyczkodawca naliczać będzie odsetki karne z tytułu w wysokości 
dwukrotności oprocentowania określonego w § 1 ust. 4. 

7. W przypadku, gdy wpłacone środki tytułem spłaty pożyczki są niższe od kwoty należnej, pokrywają one 
roszczenie Funduszu Pożyczkowego w następującej kolejności: koszty procesowe i egzekucyjne w przypadku ich 
wystąpienia, opłaty administracyjne, prowizje, kary, odsetki karne, odsetki kapitałowe, kapitał. 

 
§ 3 

1. Zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z opłatami administracyjnymi oraz odsetkami karnymi stanowi: 
- weksel własny in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy, 
- …………………………. 
-………………………….. 
- …………………………. 

2. Koszty związane z zabezpieczeniem oraz wszelkie inne koszty i opłaty publiczno-prawne ponosi Pożyczkobiorca. 
3. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących zmniejszeniem wartości przyjętego zabezpieczenia przez 

Pożyczkodawcę lub zmianą przedmiotowego jej zakresu, Pożyczkobiorca zobowiązuje się niezwłocznie 
dostarczyć Pożyczkodawcy nowe wartościowo równoważne zabezpieczenie, pod rygorem odstąpienia przez 
Pożyczkodawcę od umowy o pożyczkę. 

 
§ 4 

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do: 
a) wykorzystania pożyczki zgodnie z celem, na który została udzielona, 
b) przestrzegania ustalonego harmonogramu przedsięwzięcia inwestycyjnego, 
c) spłaty pożyczki wraz z odsetkami umownymi w ustalonych w harmonogramie terminach płatności, 
d) spełnienia określonych w umowie wymogów zabezpieczenia pożyczki, 
e) dokonywania płatności za wydatki finansowane ze środków uzyskanych z pożyczki zgodnie z art. 22 ust.1 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 nr 155, poz.1095 z pózn. 
zm.), 

f) wykorzystania pożyczki w sposób zapewniający, że w przedmiocie objętym finansowaniem wnioskowaną 
pożyczką nie nastąpi równoczesne nakładanie się wsparcia w formie dotacji z funduszy 
strukturalnych,/funduszy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz inwestycji z instrumentów inżynierii 
finansowej współfinansowanych z funduszy strukturalnych, 

g) niezwłocznego zawiadomienia Funduszu Pożyczkowego o zmianie nazwiska, nazwy, adresu i siedziby firmy, 
h) powiadamiania Funduszu Pożyczkowego o wszelkich zmianach organizacyjno–prawnych w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej pod rygorem odpowiedzialności za powstałą z tego tytułu szkodę 
i) niezwłocznego zawiadomienia Funduszu Pożyczkowego o wygaśnięciu prawa do reprezentowania, zmiany 

sposobu reprezentowania, bądź zmiany osób uprawnionych do reprezentowania, zmianach formy prawnej, 
przekształceniach itp., 

j) powiadomienia Funduszu Pożyczkowego o zaciągniętych w bankach kredytach i pożyczkach oraz 
zobowiązaniach finansowych, mających wpływ na sytuację finansową Pożyczkobiorcy, np.: zaciągnięciu 
pożyczki, kredytu, ustanowieniu zastawu, hipoteki, udzielonych poręczeniach, zaległościach podatkowych, 
zaleganiu z zapłatą składek ZUS itp 

k) dostarczenia do Funduszu rozliczenia rocznego podatku po zakończeniu każdego roku podatkowego, przez 
cały okres obowiązywania umowy pożyczki, 

l) umożliwienia przedstawicielom Funduszu Pożyczkowego, Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2007- 
2013 oraz innym osobom trzecim wskazanym przez podmioty upoważnione w szczególności: wstępu na 
teren siedziby Pożyczkobiorcy, dostępu do dokumentów, badania ksiąg i dokumentów w celu 
przeprowadzenia kontroli, zapewnienia legalności udzielonego wsparcia i zgodności z prawem, 

m) umożliwienia przeprowadzania kontroli, ewaluacji udzielonego wsparcia, jak i uczestnictwo w badaniach 
ewaluacyjnych, przeprowadzanych zarówno przez Fundusz Pożyczkowy, jak i Instytucję Zarządzającą RPO 
WP na lata 2007 – 2013., 

n) przedstawiania informacji finansowych niezbędnych do bieżącego monitorowania sytuacji ekonomiczno – 
finansowej Pożyczkobiorcy oraz innych dokumentów w terminach uzgodnionych z Funduszem 
Pożyczkowym, 

o) kontynuowania ubezpieczenia majątku stanowiącego przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytów w całym 
okresie kredytowania i każdorazowo cedowania na Pożyczkodawcę praw z zawieranych na kolejne okresy 
polis, oraz potwierdzania przez zakład ubezpieczeniowy poprzez zamieszczenie na oryginale polisy adnotacji 
o dokonanym przelewie. 
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p) przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z udzieloną przez Fundusz pożyczką co najmniej do dnia 
31 grudnia 2025r., a w przypadku wystąpienia pomocy publicznej 10 lat od dnia zawarcia umowy, ale nie 
krócej niż do 31 grudnia 2025 r. 

§ 5 

1. Pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę pożyczki w całości w trybie natychmiastowym lub zażądać 
dodatkowego zabezpieczenia pożyczki lub renegocjować warunki umowy pożyczkowej w przypadku powzięcia 
jakichkolwiek informacji, mających wpływ na sytuację ekonomiczno - finansową Pożyczkobiorcy oraz w razie 
niespłacenia co najmniej trzech rat pożyczki w ustalonych umową terminach płatności. 

2. Okres wypowiedzenia umowy pożyczki wynosi 20 dni od daty otrzymania wypowiedzenia, a w przypadku 
zagrożenia upadłością Pożyczkobiorcy 7 dni. 

3. W razie niespełnienia warunków określonych w § 4 Pożyczkodawca może: 
a) za okres niespełnienia tych warunków naliczyć odsetki karne w wysokości dwukrotności oprocentowania 

określonego w § 1 ust. 4, 
b) wypowiedzieć Umowę Pożyczki ze skutkiem natychmiastowym. Pożyczka wraz z niespłaconymi odsetkami 

podlegać będzie zwrotowi w terminie 14 dni od daty wypowiedzenia Umowy.  
4. Pożyczkodawca może postawić pożyczkę w stan natychmiastowej wymagalności w przypadkach: 

a) zaistnienia okoliczności uzasadnionych postawienie Pożyczkobiorcy w stan likwidacji lub upadłości, 
b) zawieszenia lub zaprzestania działalności gospodarczej przez Pożyczkobiorcę, 
c) przekształceń struktury własnościowej Pożyczkobiorcy, które mogą negatywnie rzutować na zdolność do 

spłaty pożyczki, 
d) niespłacenia w terminie trzech kolejnych rat pożyczki, 
e) w przypadku stwierdzenia wykorzystania pożyczki niezgodnie z przeznaczeniem określonym w § 1 ust. 2, 

Pożyczkodawca w okresie trwania spłaty pożyczki występuje do Pożyczkobiorcy o zwrot w terminie 14 dni 
niespłaconej dotychczas kwoty pożyczki wraz z odsetkami karnymi naliczonymi od dnia wypowiedzenia 
umowy w trybie natychmiastowym, 

f) innych, określonych w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie. 
 

§ 6 
Każda z wymienionych poniżej osób niniejszym udziela poręczenia wekslowego wobec Pożyczkodawcy za wszelkie 
zobowiązania Pożyczkobiorcy, które wynikają z weksla in blanco wystawionego przez Pożyczkobiorcę, deklaracji 
wekslowej oraz niniejszej Umowy Pożyczki: 
 
 
DANE PORĘCZYCIELI : 
I. Nazwisko i imię  adres zamieszkania          PESEL    seria i nr dowodu osobistego  

 
 
 

§ 7 
1. Pożyczkobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Funduszu Pożyczkowego Podkarpackiej Izby 

Gospodarczej w Krośnie, w pełni go akceptuje oraz wyraża zgodę na włączenie go do treści niniejszej Umowy. 
2. Pożyczkobiorca i Poręczyciele oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 

wynikającym z niezbędnych czynności kontrolnych i sprawozdawczych oraz dla celów statutowych Podkarpackiej 
Izby Gospodarczej oraz na przetwarzanie danych osobowych przez Fundusz Pożyczkowy Podkarpackiej Izby 
Gospodarczej, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na przeprowadzanie wizyt w przedsiębiorstwie i badań ankietowych celem 
monitoringu realizacji niniejszej umowy. 

3. Pożyczkobiorca i Poręczyciele oświadczają, że zostali poinformowani o prawie dostępu do treści swoich danych 
oraz ich poprawiania. 

4. Pożyczkobiorca oświadcza, że zapoznał się z informacją, iż udzielone przez Fundusz Pożyczkowy pożyczki są 
możliwe dzięki wsparciu Funduszu Pożyczkowego Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach osi 
priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości 
schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2007-2013. 

5. Załączniki do Umowy Pożyczki stanowią jej integralną część. Podpis Pożyczkobiorcy złożony pod Umową 
Pożyczki oznacza przyjęcie warunków określonych w Umowie Pożyczki i Regulaminie Funduszu Pożyczkowego 
Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie. 
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6. Pożyczkobiorca oświadcza, że nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania prawne, mogące mieć 
negatywny wpływ na jego sytuację finansową i gospodarczą. 

7. Pożyczkobiorca i Poręczyciel zobowiązują się niezwłocznie do 7 dni od daty zdarzenia zawiadomić 
Pożyczkodawcę o zmianach nazwisk, adresów i miejsc pracy oraz o obniżeniu dochodów. Pisma nieodebrane     
z powodu zmiany adresu, o której Pożyczkodawca nie został powiadomiony, będą pozostawione w aktach 
Pożyczkodawcy ze skutkiem doręczenia. 

8. Za skuteczne powiadomienie Pożyczkobiorcy i Poręczyciela, uważa się wysłanie pisma listem poleconym na 
adres wskazany przez Pożyczkobiorcę. 

 
§ 8 

1. Każdorazowa zmiana umowy, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Wszelkie zmiany w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie, w tym 

dotyczące zasad i wysokości oprocentowania udzielonych pożyczek, mają bezpośrednie zastosowanie do umowy 
i nie wymagają podpisywania aneksu do umowy pożyczki. 

 
§ 9 

Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej Umowy Pożyczki są: 
1) harmonogram spłat, 
2) Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie. 

 
§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową i Regulaminem Funduszu Pożyczkowego Podkarpackiej Izby 
Gospodarczej w Krośnie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Sądem właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych z niniejszej Umowy Pożyczki będzie sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Pożyczkodawcy. 

 
§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. 
 
 
 
.......................................     ………………………………… 

Pożyczkodawca        Pożyczkobiorca      Współmałżonek  
 


