
 

 

 

  

 

 

 

  

 

UMOWA 

 o pożyczkę obrotowo inwestycyjną PLUS w ramach realizowanego projektu JEREMIE 2 

 nr  
 

zawarta w dniu ……………………  w …………………… pomiędzy: 

 

Zachodniopomorskim Bankiem Spółdzielczym , Oddział w …………………….. , ul. , ………………………, zarejestrowanym w Sądzie 

Rejonowym   w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115903, REGON 

000507710, NIP 5941000182 

reprezentowanym przez: 

1) ……………………………………………………. 

2) ……………………………………………………. 

 zwanym dalej „Bankiem” lub „Pośrednikiem Finansowym” 

a  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i siedziba Pożyczkobiorcy, adres, NIP, Regon, KRS) 

reprezentowanym przez:    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Pożyczkobiorcą” 

 

§1 

1. Bank udziela Pożyczkobiorcy na jego wniosek z dnia ………………. Pożyczkę Obrotowo Inwestycyjną PLUS zwaną dalej 

„pożyczką”, w kwocie ………….,-zł (słownie: …………………………………………… PLN 00/100): 

na okres od dnia ……………………………….. do dnia ………………………………….., na warunkach określonych w Umowie, 

Regulaminie udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych w Zachodniopomorskim Banku Spółdzielczym oraz w Karcie 

Produktu Pożyczki Obrotowo Inwestycyjnej PLUS. 

2. Pożyczka jest udzielana w ramach przedsięwzięcia pn. „Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza 

Zachodniego Jeremie 2 (dalej zwanego też Projektem) w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje i Nowoczesne Technologie”, Działalnie 1.9  – 

inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe,     

w związku z tym  Pożyczkobiorca oświadcza, że ma wiedzę i świadomość obowiązków wynikających z tego Projektu, w szczególności 

w zakresie: 

- udostępniania dokumentacji potwierdzającej sposób i formę wykorzystania pożyczki, a także jej przeznaczenia wyłącznie 

na inwestycję zgodnie z niniejszą umową, 

- prowadzenia i udostępniania odpowiedniej dokumentacji i ewidencji księgowej związanej z Inwestycją, 

- udostępniania dokumentów finansowych i rachunkowych Pożyczkobiorcy, 

- sporządzania kopii wszelkich w/w dokumentów na każde żądanie, 

- umożliwiania wstępu do siedziby Pożyczkobiorcy, jak i dostępu w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, 

w których realizowana jest Inwestycja lub inne obowiązki określone niniejszą umową lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca 

realizowanej Inwestycji lub innych obowiązków określonych niniejszą umową, a także do zapewnienia obecności osób, które udzielą 

wyjaśnień na temat realizowanej Inwestycji lub innych obowiązków określonych niniejszą umową, 

- innych obowiązków określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, a także przepisach regulujących udzielanie 

wsparcia z Projektu i w jego ramach, w tym także na rzecz podmiotów wskazanych w ust. 3 lit. a) i b). 

 

3. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 

a) Instytucji Zarządzającej - należy przez to rozumieć Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 – desygnowanym do tej roli Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego, spełniającym 

funkcje określone w art. 125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. L 347 z 20.12.2013, s. 320.), dalej zwanego też Rozporządzeniem 

Ogólnym oraz art. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, dalej zwanej też Ustawą Wdrożeniową, 

b) Menadżerze – należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, 

działający na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Statutu Banku Gospodarstwa 

Krajowego nadanego rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r., 



 

 

 

  

 

c) RPO – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 przyjęty 

uchwałą nr 2247/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w związku z decyzją Komisji 

Europejskiej nr C(2015)903 z dnia 12 lutego 2015 r., 

d) Umowie Operacyjnej – należy przez to rozumieć Umowę operacyjną nr 2/RPZP/2319/2019/VI/DIF/191 z dnia 05.08.2019 r.  

Instrument Finansowy – Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna PLUS, zawartą między Menadżerem a Bankiem, 

e) Wytycznych – należy przez to rozumieć zasady opracowane przez Menadżera, na podstawie przepisów lub zasad wydanych 

odpowiednio przez Komisję Europejską, Instytucję Zarządzającą, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub inne 

organy administracji, mające bezpośrednie zastosowanie do niniejszej umowy inwestycyjnej i przy realizacji Inwestycji, 

f) Nieprawidłowości – należy przez to rozumieć jakiekolwiek naruszenie przez Pożyczkobiorcę prawa unijnego lub prawa krajowego, 

wynikające z działania lub zaniechania podmiotu zaangażowanego w realizację umowy inwestycyjnej, które powoduje lub mogłoby 

spowodować szkodę w budżecie Unii Europejskiej poprzez obciążenie budżetu Unii Europejskiej nieuzasadnionym wydatkiem, 

zgodnie z art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Ogólnego. 

Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że zawarte w niniejszej umowie zwroty, definicje czy sformułowania mają takie znaczenie, jak 

określone w w/w aktach prawnych oraz innych stosownych aktach prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 

chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w treści niniejszej umowy. 

 

4. Walutą pożyczki jest złoty. 

5. Pożyczka przeznaczona jest na: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Całkowity koszt inwestycji wynosi ………………. (słownie, waluta ………….), z czego kwota …………. (słownie, waluta 

………….), stanowiąca ………….............% kosztów inwestycji pochodzi ze środków własnych Pożyczkobiorcy, a pozostała część 

finansowana jest z pożyczki.  

7. Bank postawi Pożyczkę/ pierwszą transzę pożyczki* do dyspozycji Pożyczkobiorcy po spełnieniu następujących warunków: 

1) …………………………………………………………………………………………………….. 1 

8. Bank postawi Pożyczkę  do dyspozycji Pożyczkobiorcy  jednorazowo dnia ……………………………./ w ……………….. transzach*: 

1) dnia ……………….. kwotę ……………………, 

2) dnia ……………….. kwotę ……………………, 

z zastrzeżeniem ust. 7. 

9. Pożyczka ewidencjonowana jest na rachunku pożyczki. 

10. Bank wypłaci Pożyczkę/ transzę Pożyczki* w formie gotówkowej/* bezgotówkowej na wskazany przez Pożyczkobiorcę w dyspozycji, 

albo na dokumencie stanowiącym podstawę wypłaty, rachunek bankowy*.  

11. Bank wypłaci Pożyczkę lub transzę Pożyczki: 

a) po otrzymaniu dyspozycji Pożyczkobiorcy wypłaty Pożyczki lub transzy Pożyczki  

i/lub po otrzymaniu od Pożyczkobiorcy  rachunków lub faktur zgodnych z celem Pożyczki z zastrzeżeniem, że wypłata kolejnej transzy 

Pożyczki nastąpi po udokumentowaniu przez Pożyczkobiorcę wykorzystania poprzedniej transzy zgodnie z celem Pożyczki. 

12. Bank może odmówić lub odroczyć częściowo lub w całości wypłatę kolejnej transzy Pożyczki z powodu wykorzystania poprzedniej 

transzy Pożyczki niezgodnie z celem Pożyczki lub braku udokumentowania wykorzystania poprzednich transz. 

13. Bank udziela karencji w spłacie Pożyczki/i odsetek* od dnia …………………………  do dnia …………………………… 

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty Pożyczki po upływie karencji.  

14. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty kapitału Pożyczki i odsetek w terminach i kwotach określonych w harmonogramie (planie 

spłaty), stanowiącym załącznik do Umowy i jej integralną część. W przypadku Pożyczki oprocentowanej zmienną stopą procentową 

wskazana w harmonogramie wysokość odsetek jest szacunkowa i ulegnie zmianie w wyniku zmiany oprocentowania.  

15. Ostateczny termin spłaty Pożyczki i odsetek upływa w dniu  ………………………… 

16. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty kapitału pożyczki, odsetek, prowizji, opłat i innych kosztów na rachunek obsługi pożyczki. 

17. Pożyczkobiorca zobowiązany jest zapewnić środki na rachunku obsługi pożyczki nr ……………………….. przeznaczone na spłatę 

kapitału Pożyczki, odsetek, prowizji, opłat oraz kosztów  w terminach i kwotach wskazanych w Umowie i harmonogramie (planie 

spłaty).  

18. W przypadku, gdy rachunkiem obsługi pożyczki jest rachunek bieżący, Pożyczkobiorca na podstawie niniejszej Umowy upoważnia 

Bank do obciążania / składania dyspozycji przelewu środków pieniężnych/ z w/w rachunku bieżącego, kwotą wymagalnych 

zobowiązań wynikających z Umowy (kapitału Pożyczki, odsetek, prowizji, opłat i kosztów). W przypadku braku środków na rachunku 

Pożyczkobiorca upoważnia Bank do zaspokojenia roszczeń z tytułu Umowy z pierwszych wpływów na ten rachunek niezależnie od 

innych dyspozycji, za wyjątkiem tytułów wykonawczych; pełnomocnictwo to nie może być odwołane lub zmienione do dnia 

całkowitej spłaty Pożyczki wraz z odsetkami oraz innymi zobowiązaniami wynikającymi z Umowy. 

19. Bank na wniosek Pożyczkobiorcy, złożony 3 dni przed planowanym dokonaniem częściowej lub całkowitej spłaty, dopuszcza 

możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości Pożyczki.  

20. Rata wpłacona w terminie wcześniejszym niż określony w aktualnym harmonogramie (planie spłaty) lub w kwocie wyższej niż 

wynikająca z aktualnego harmonogramu (planie spłaty) powoduje zmniejszenie kwoty zadłużenia z tytułu udzielonej Pożyczki w 

terminie określonym w harmonogramie i w wysokości wynikającej z harmonogramu, chyba, że inna jest odrębna dyspozycja 

Pożyczkobiorcy.  

21. Pożyczka spłacona nie podlega ponownemu wykorzystaniu.  

22. Prawne zabezpieczenie spłaty Pożyczki stanowi: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………............................... 

23. Koszty związane z ustanowieniem, zmianą lub zwolnieniem zabezpieczenia Pożyczki obciążają Pożyczkobiorcę. 

24. Na dzień sporządzenia Umowy LtV wynosi ………. * 

 
1 treść ust. 5 powinna zawierać zapisy zgodne z warunkami podjętej decyzji  



 

 

 

  

 

 

25. Na dzień sporządzenia umowy maksymalny poziom LTV wymagany przez Bank wynosi ___________. * 

26. Bank jest uprawniony do:  żądania zmiany zabezpieczenia, ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty pożyczki, renegocjacji 

warunków niniejszej umowy, wypowiedzenia niniejszej umowy w przypadku: 

1) stwierdzenia wzrostu wskaźnika LtV o co najmniej 10 p.p. ponad poziom określony w ust. 25,  

2) utraty lub wygaśnięcia przedmiotu zabezpieczenia, * 

27. W przypadku określonym w ust. 26 pkt 1 wartość nieruchomości ustalona jest w oparciu o operat szacunkowy nieruchomości 

sporządzany przez rzeczoznawcę majątkowego. * 

 

§2 

1. Pożyczka oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach, za które naliczane są odsetki. 

Oprocentowanie Pożyczki ustalone jest według stopy referencyjnej obliczanej w dniu zawarcia umowy przy zastosowaniu 

obowiązującej stopy bazowej powiększonej o …. punkt/ty procentowy/we* marży, ogłaszanej w formie Komunikatu Komisji 

Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych na stronie www.uokik.gov.pl.    

2. Zmiana wysokości stopy bazowej ogłaszanej w formie Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp 

referencyjnych i dyskontowych na stronie www.uokik.gov.pl powoduje zmianę wysokości oprocentowania pożyczki o taką samą liczbę 

punktów procentowych.  

3. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem wejścia w życie zmiany stopy bazowej określonej powyżej. 

4. Na dzień podpisania Umowy oprocentowanie Pożyczki wynosi …….% w stosunku rocznym w tym: 

- stawka bazowa ………… % w stosunku rocznym, 

- marża wynosi ….. p.p. w stosunku rocznym. 

5. Maksymalna wysokość oprocentowania pożyczki, o którym mowa w ust. 1-4, nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności 

wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne); jeżeli oprocentowanie pożyczki przekracza wysokość odsetek maksymalnych, 

należą się odsetki maksymalne. 

6. Wysokość odsetek ustawowych, o których mowa w ust. 5, równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 p.p. i jest ogłaszana przez 

Ministra Sprawiedliwości, w drodze obwieszczenia  w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

 

§3 

1. Odsetki od wykorzystanej Pożyczki naliczane są w okresach miesięcznych i pobierane dnia………………………………, począwszy 

od ……………………………………….., z rachunku obsługi Pożyczki. 

2. Wysokość naliczonych odsetek wskazana jest w harmonogramie (planie spłaty). W przypadku oprocentowania liczonego według 

zmiennej stopy procentowej, wysokość naliczanych odsetek może ulec zmianie. Aktualny harmonogram (plan spłaty) dostępny jest  

w Placówce Banku. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek zgodnie z aktualnym harmonogramem.   

3. Dla potrzeb niniejszej Umowy przyjmuje się, że rok obrachunkowy wynosi 365 dni, a miesiąc naturalną liczbę dni. 

 

§4 

1. Pożyczkobiorca zwolniony jest z opłat i prowizji za udzielenie pożyczki oraz z opłat związanych z obsługą Pożyczki z 

wyłączeniem opłat związanych z czynnościami windykacyjnymi zgodnie z obowiązującą w danym okresie „Taryfie prowizji i 

opłat za czynności i usługi bankowe świadczone przez Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy” , zwaną dalej taryfą. 

2. Pożyczkobiorca potwierdza, że znana jest mu treść taryfy obowiązującej w chwili zawarcia Umowy. 

3. Warunki i tryb zmiany taryfy określa regulamin. 

  

§5 

1. Niespłacona przez Pożyczkobiorcę rata (lub część raty) Pożyczki w terminie wyznaczonym przez Bank, następnego dnia staje się 

zadłużeniem przeterminowanym, oprocentowanym według podwyższonej stopy procentowej, o której mowa w ust. 2.  

2. Niespłacona w terminie określonym w Umowie lub określonym przez Bank w odrębnym wezwaniu pożycza lub część pożyczki (rata) 

oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej obowiązującej dla kredytów przeterminowanych równej dwukrotności 

wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym; wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie równa się sumie stopy 

referencyjnej NBP i 5,5 p.p. i jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”; w dniu zawarcia Umowy oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego wynosi ......%. 

3. Zmiana wysokości oprocentowania ze względu na zmianę stopy referencyjnej NBP następuje automatycznie  

wraz z każdorazową zmianą stopy referencyjnej NBP i obowiązuje od dnia wejścia w życie Uchwały Rady Polityki Pieniężnej,  

bez konieczności zmiany Umowy w formie pisemnego aneksu.   

4. Strony Umowy ustalają, że informacje o stopie referencyjnej NBP publikowane na tablicy ogłoszeń w Banku, w prasie codziennej (np. w 

dzienniku „Rzeczpospolita”) lub zamieszczane na stronie internetowej www.zbsbank.pl będą traktowane, jako powiadomienie przez 

Bank o zmianie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego Pożyczkobiorcy oraz osób będących dłużnikami Banku z tytułu 

zabezpieczenia pożyczki. 

5. Pożyczkobiorca zobowiązany jest zapłacić odsetki od przeterminowanych należności od dnia wymagalności, do dnia poprzedzającego 

spłatę zadłużenia przeterminowanego włącznie; dzień wymagalności oznacza dzień, w którym zgodnie z Umową lub harmonogramem 

spłaty Pożyczkobiorca powinien  dokonać płatności pożyczki lub każdej kolejnej raty pożyczki lub odsetek lub innych należności 

powstałych w związku z zawarciem Umowy albo zwrotu całości pożyczki i innych należności po wypowiedzeniu Umowy lub jej 

rozwiązaniu. 

6. Bank powiadamia pisemnie Pożyczkobiorcę, poręczycieli oraz osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia pożyczki  

o powstaniu zaległości w spłacie zadłużenia; za wysłane upomnienie Bank będzie pobierał od Pożyczkobiorcy opłaty w wysokości 

ustalonej w taryfie obowiązującej w Banku. 

7. Po powstaniu zaległości w spłacie zadłużenia, spłaty dokonywane przez Pożyczkobiorcę są zaliczane na spłatę zadłużenia  

w następującej kolejności: 

http://www.uokik.gov.pl/
http://www.uokik.gov.pl/
http://www.zbsbank.pl/


 

 

 

  

 

1) należności inne niż odsetki wynikające z Umowy kolejno: opłaty, prowizje i inne koszty, 

2) odsetki od zadłużenia przeterminowanego, 

3) odsetki zapadłe, 

4) kapitał przeterminowany, 

5) odsetki bieżące naliczone do dnia poprzedzającego spłatę, 

6) kapitał bieżący. 

 

§6 

1. Pożyczkobiorca pod rygorem wypowiedzenia Umowy zobowiązuje się do: 

1) informowania Banku o zaciągnięciu kredytów, pożyczek i udzielania poręczeń, 

2) corocznego odnawiania polis ubezpieczeniowych stanowiących zabezpieczenie spłaty pożyczki i dokonywania cesji wierzytelności 

z polis*, 

3) wykonywania innych obowiązków określonych w § 9, § 10 Umowy Pożyczki. 

 

 

§7 

1. Bank ma prawo wstrzymać w całości lub w części wypłatę Pożyczki oraz wypowiedzieć Pożyczkę w całości lub w części w przypadku: 

1) zagrożenia lub utraty zdolności kredytowej przez Pożyczkobiorcę, 

2) zagrożenia terminowej spłaty Pożyczki z powodu złego stanu majątkowego Pożyczkobiorcy, 

3) gdy Pożyczkobiorca stał się niewypłacalny, niezależnie od okoliczności, które były tego przyczyną, 

4) niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę warunków udzielenia Pożyczki, w szczególności gdy spłata Pożyczki, odsetek lub kosztów 

związanych z czynnościami windykacyjnymi nie przebiega terminowo, Pożyczka została przeznaczona na inne cele niż określone 

w Umowie, 

5) zmniejszenia się wartości rynkowej zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonej Pożyczki, 

6) gdy nastąpiło inne zdarzenie, które w opinii Banku mogłoby w istotny sposób wpłynąć na zdolność Pożyczkobiorcy do wypełnienia 

jego zobowiązań związanych z Umową, 

7) jeżeli informacje lub dokumenty przekazane Bankowi, będące podstawą udzielenia Pożyczki lub sporządzone w okresie trwania 

pożyczki, okażą się w istotnym zakresie nieprawdziwe, nierzetelne lub fałszywe,  

8) utraty przez Pożyczkobiorcę  zgody, zezwolenia, licencji bądź koncesji potrzebnej Pożyczkobiorcy dla prowadzenia działalności, 

9) podziału, likwidacji, upadłości lub wszczęcia postępowania naprawczego wobec Pożyczkobiorcy, 

10) wszczęcia egzekucji wobec Pożyczkobiorcy przez innego wierzyciela, 

11) nie udostępnienia danych lub nieprzekazania dokumentów w sposób i w terminie wskazanym w Regulaminie lub w Umowie, albo 

uniemożliwiania przeprowadzenia inspekcji, o której mowa w Regulaminie lub w Umowie,    

12) nie spełnienia warunków określonych w § 1  lub  nie wywiązywania się ze zobowiązań zawartych w § 6 i § 9 i §10 niniejszej 

Umowy. 

13)  niedotrzymania innych warunków udzielenia pożyczki niewymienionych w pkt 1-12. 

 

2. Nadto Bank zastrzega sobie prawo: 

1) odstąpienia od umowy w razie nie rozpoczęcia wykorzystywania Pożyczki w ciągu 180 dni kalendarzowych od daty zawarcia 

niniejszej umowy, 

2) dokonywania, bez dyspozycji Pożyczkobiorcy, spłaty wymagalnych należności z tytułu udzielonej Pożyczki, w szczególności  

z tytułu: kapitału, należnych odsetek, prowizji lub opłat, z wpływów na rachunek Pożyczkobiorcy prowadzony w Banku, przed 

wszystkimi innymi płatnościami, za wyjątkiem płatności wynikających z tytułów wykonawczych, egzekwowanych w trybie 

postępowania egzekucyjnego na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego lub przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r. (Dz. U z 2014 r., poz. 1619) o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; uprawnienie to nie ogranicza praw Banku do 

dochodzenia zaspokojenia roszczeń w innym trybie,* 

3) w związku z treścią pkt. 2 samodzielnego składania dyspozycji w ciężar (obciążania) rachunku bankowego nr 

…………………………………….., do wysokości aktualnego zadłużenia Pożyczkobiorcy,* 

4) zaliczania otrzymanych spłat należności w następującej kolejności: koszty sądowe, koszty windykacji, rozumiane jako koszty opłat 

pocztowych, monitów, wezwań, koszty opinii rzeczoznawców, uzasadnione koszty pomocy prawnej, koszty poniesione w związku z 

odebraniem przedmiotu stanowiącego zabezpieczenie, itp., prowizje i opłaty, odsetki od przeterminowanych należności, odsetki 

zaległe, kapitał zaległy, odsetki bieżące, kapitał bieżący, 

5) żądania zmiany formy prawnej zabezpieczenia lub ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń. 

3. Bank jest uprawniony do dochodzenia roszczeń, przysługujących zarówno Bankowi jak i Menadżerowi lub Instytucji Zarządzającej    

    przeciwko Pożyczkobiorcy w drodze negocjacji lub innych kroków prawnych, w tym do podejmowania dopuszczalnych prawem  

    czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do odzyskania kwot wykorzystanych niezgodnie z niniejsza umową. 

 

§8 

1. Termin wypowiedzenia Umowy wynosi 30 dni, a w przypadku zagrożenia upadłością Pożyczkobiorcy 7 dni i biegnie od dnia 

doręczenia Pożyczkobiorcy pisma Banku informującego o wypowiedzeniu Umowy. 

2. Strony ustalają, że pismo nieodebrane przez Pożyczkobiorcę pod ostatnio wskazanym adresem w terminie, dwukrotnie awizowanym 

przez Pocztę, jest doręczone. 

3. W przypadku wypowiedzenia Pożyczki, Pożyczkobiorca nie może żądać od Banku postawienia do jego dyspozycji niewykorzystanej 

części Pożyczki. 

4. Bank informuje pisemnie Poręczyciela oraz innych dłużników Banku z tytułu zabezpieczenia spłaty Pożyczki, o wypowiedzeniu  

Umowy. 

 



 

 

 

  

 

§9 

1. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do: 

1) przedkładania w okresie trwania pożyczki na życzenie Banku wszelkich informacji i dokumentów służących do oceny jego sytuacji 

ekonomiczno-finansowej, zdolności kredytowej oraz zapewnienia w tym celu wglądu do ksiąg, 

2) przedkładania żądanych przez Bank dokumentów dotyczących celowości wykorzystania pożyczki, 

3) informowania na bieżąco Banku o wszelkich zamierzeniach prowadzących do zmian własnościowych oraz innych zdarzeniach 

gospodarczych, mających wpływ na sytuację finansową Pożyczkobiorcy, a w szczególności na obniżenie lub utratę jego zdolności 

kredytowej, 

4) pisemnego informowania Banku o zmianie nazwiska, adresu, nazwy(firmy), adresu siedziby, formy prawnej prowadzonej 

działalności pod rygorem wskazanym w § 7 umowy, 

5) w przypadku spadku rynkowej wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie zwrotności udzielonej pożyczki o …..%, do 

przedłożenia na żądanie Banku aktualnego operatu szacunkowego nieruchomości* 

6) przedkładania operatów szacunkowych nieruchomości stanowiącej przedmiot prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki, co ….   

miesięcy* 

7) realizowania niniejszej umowy z należytą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru swojej działalności oraz 

nieangażowania się w działania sprzeczne z zasadami Unii Europejskiej;  

8) wykorzystania pożyczki zgodnie z celem i przeznaczeniem, na który została przyznana;  

9) do wydatkowania środków pochodzących z niniejszej umowy - zgodnie z celem i przeznaczeniem na który została udzielona, tj. na 

finansowanie Inwestycji zgodnie z niniejsza umową i należytego udokumentowania tego wydatkowania (dokumentem 

potwierdzającym wydatkowanie środków z pożyczki zgodnie z w/w celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument 

równoważny, w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Dokumenty te winny być – co do zasady – sporządzone w języku 

polskim, zaś w przypadku dokumentów sporządzonych w innym języku, muszą być przetłumaczone na język polski przez 

Pożyczkobiorcę lub na jego zlecenie i koszt w terminie do 90 dni od uruchomienia (wypłaty środków ) pożyczki. 

W razie uzasadnionego przypadku, termin powyższy może ulec wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter 

Inwestycji, przy czym ocena tego i uprawnienie do ewentualnego wydłużenia terminu należy do wyłącznej kompetencji Banku bez 

prawa do jakichkolwiek roszczeń Pożyczkobiorcy w razie odmowy wydłużenia terminu. W przypadku naruszenia któregokolwiek 

z powyższych terminów, Bank ma prawo do wypowiedzenia umowy pożyczki w trybie i na zasadach wskazanych w § 7 umowy. 

10) nieangażowania się w działania sprzeczne z regulacjami unijnymi oraz krajowymi; 

11) do przedstawiania Bankowi, Menadżerowi lub Instytucji Zarządzającej wszelkich informacji dotyczących otrzymanego wsparcia 

na potrzeby monitorowania realizacji Projektu i jego ewaluacji;  

12) do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji i ewidencji księgowej związanej z pożyczką, umożliwienia pracownikom Banku 

badania ksiąg i dokumentów Pożyczkobiorcy oraz kontroli jego działalności, zarówno w siedzibie Banku, miejscu (miejscach) 

prowadzenia działalności, w każdym miejscu bezpośrednio lub pośrednio związanym z wdrażaniem środków pożyczki oraz 

w siedzibie Pożyczkobiorcy; 

2. Niezależnie od innych obowiązków umownych: 

1) Pożyczkobiorca zobowiązuje się do przechowywania na powszechnie uznanych nośnikach danych odpowiedniej dokumentacji 

dotyczącej inwestycji i jej finansowania z pożyczki przez 10 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy. Termin powyższy może być 

jednostronnie, pod warunkiem wcześniejszego pisemnego poinformowania o tym pożyczkobiorcy, przedłużony przez Bank, 

Menadżera lub Instytucje Zarządzającą przed jego upływem, a jeśli odrębne przepisy nakładają obowiązek przechowywania 

dokumentacji w innym dłuższym terminie, stosuje się ten termin. O każdej zmianie miejsca przechowywania (również w zakresie 

zawieszenia, zaprzestania lub likwidacji działalności) Pożyczkobiorca ma obowiązek niezwłocznie informować Bank; 

2) Pożyczkobiorca zobowiązuje się do udostępniania, zgodnie z przepisami prawa, Bankowi, Menadżerowi, Instytucji Zarządzającej 

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;  

3) zobowiązuje się Pożyczkobiorcę do zwrotu w całości kwoty wypłaconej z tytułu pożyczki zgodnie z umową pożyczki 

wraz z odsetkami oraz innymi zobowiązaniami wobec Banku wynikającymi z niniejszej umowy; 

4) Pożyczkobiorca zobowiązuje się poddać wszelkiego rodzaju kontroli Banku, Menadżera, Instytucji Zarządzającej, Komisji 

Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego lub innych podmiotów uprawnionych do przeprowadzania 

kontroli i audytu (w tym kontroli określonej w § 10), stosować się do zaleceń wydanych przez te podmioty na podstawie 

przeprowadzanych kontroli i audytów, jak i zapewnić im prawo do m.in.: 

▪ pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne potwierdzające prawidłową realizację Inwestycji lub 

innych obowiązków określonych w niniejszej umowie przez Pożyczkobiorcę przez  cały okres ich przechowywania oraz umożliwić 

tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów; 

▪ dostępu, w szczególności, do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowana jest Inwestycja lub inne 

obowiązki określone w niniejszej umowie lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanej Inwestycji lub innych 

obowiązków określonych w niniejszej umowie; 

▪ zapewnienia obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat realizacji Inwestycji lub innych obowiązków określonych w 

niniejszej umowie - przy czym obowiązek ten istnieje i trwa w okresie obowiązywania umowy inwestycyjnej oraz w okresie 10 lat 

od zawarcia niniejszej umowy, 

5)  Pożyczkobiorca zobowiązuje się przedstawiać Bankowi, Menadżerowi oraz Instytucji Zarządzającej wszelkich informacji lub 

dokumentów dotyczących otrzymanego wsparcia na potrzeby monitorowania realizacji Projektu i jego ewaluacji, 

6)  Pożyczkobiorca zobowiązuje się do przestrzegania zasad dotyczących unikania nakładania się finansowania przyznanego z 

Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI), o których mowa w Rozporządzeniu Ogólnym, z innych funduszy, 

programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej, 

7)  Pożyczkobiorca zobowiązuje się przestrzegać Wytycznych przekazywanych przez Menadżera. 



 

 

 

  

 

 

3. Ponadto Pożyczkobiorca oświadcza, że: 

1) 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.);  

2) 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;  

3) jest mikro lub małym 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;  

4) jest osobą fizyczną, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa 

ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego;  

5) 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,  

6) nie jest podmiotem, w stosunku, do których Bank lub osoby upoważnione do jego reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak 

i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które 

wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację Operacji,  

7) posiada w województwie zachodniopomorskim siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym 

Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.   

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada ujawnionego w CEIDG stałego lub dodatkowego stałego miejsca wykonywania 

działalności gospodarczej, taki przedsiębiorca może otrzymać wsparcie, pod warunkiem, że posiada adres zamieszkania na terenie 

województwa zachodniopomorskiego, co zostanie potwierdzone przez Pośrednika Finansowego na podstawie wiarygodnych 

danych pochodzących np. ze składanych przez przedsiębiorcę deklaracji do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, lub złożonego wniosku o dokonanie wpisu do CEIDG, w których to 

dokumentach zostało ujawnione miejsce zamieszkania przedsiębiorcy,  

8) nie posiada zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych; 

9) wszelkie złożone przez niego dokumenty i oświadczenia są zgodne z prawdą i do dnia podpisania niniejszej umowy nie uległy 

zmianie. 

10) że inwestycja współfinansowana niniejszą umową nie obejmuje żadnych działań sprzecznych z regulacjami unijnymi 

i krajowymi. 

     

4. W przypadku nie wywiązywania się Pożyczkobiorcy z któregokolwiek z obowiązków wymienionych powyżej lub w przypadku 

niezgodności z prawdą któregokolwiek z oświadczeń złożonych przez Pożyczkobiorcę, Bankowi przysługuje prawo wypowiedzenia  

niniejszej umowy. 

§10 

1. Pożyczkobiorcy podlegają kontroli związanej z niniejszą umową przeprowadzanej przez Bank – za pośrednictwem Zespołu 

kontrolującego - w formie: 

1) kontroli zza biurka, która obejmuje wszelkie czynności niezbędne do uzyskania zapewnienia, że Pożyczkobiorca wykonuje 

poprawnie wszystkie obowiązki wynikające z niniejszej umowy i jest przeprowadzana co do zasady w siedzibie Banku 

2) Zakres jej obejmuje, w szczególności, weryfikację: oryginałów faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej; celu na 

jaki zostały wydatkowane środki - zgodność z Metryką Instrumentu Finansowego oraz Umową pożyczki; dokumentacji 

potwierdzającej wykluczenie nakładania się finansowania przyznanego z EFSI, 

z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej; 

3) kontroli na miejscu, realizowanej na podstawie pisemnego upoważnienia do jej przeprowadzenia. Bank zawiadamia Pożyczkobiorcę 

o Kontroli na miejscu, w terminie nie krótszym niż 5 dni przed jej rozpoczęciem w formie elektronicznej na adres e-mail:  

…………………………………….., co do zasady, Kontrola na miejscu jest przeprowadzana w siedzibie Pożyczkobiorcy lub w 

miejscu realizacji Inwestycji. Zakres Kontroli na miejscu obejmuje czynności niezbędne do uzyskania zapewnienia, że 

Pożyczkobiorca poprawnie wykonuje wszystkie obowiązki wynikające z niniejszej umowy, w tym, w szczególności, dotyczące 

udokumentowania wydatkowania środków z pożyczki zgodnie z celem wskazanym w umowie; 

4) kontrola doraźna, która jest prowadzona – w formule kontroli określonej w lit. a) lub b) powyżej - w każdym przypadku zaistnienia 

przesłanek wskazujących na możliwość wystąpienia Nieprawidłowości. 

2. Na podstawie zebranego materiału dowodowego – przez Zespół kontrolujący - sporządzana jest informacja pokontrolna, która 

przekazywana jest do Pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca ma prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń i wyjaśnień do informacja 

pokontrolnej w terminie określonym w niniejszej umowie. Po rozpatrzeniu wyjaśnień Pożyczkobiorcy, sporządzana jest ostateczna 

wersja informacji pokontrolnej i przekazywana do podpisu Pożyczkobiorcy. 

3. Po otrzymaniu od Pożyczkobiorcy podpisanej informacji pokontrolnej Bank wydaje stosowne zalecenia pokontrolne. Odmowa 

podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje biegu wydania zaleceń pokontrolnych. Zalecenia pokontrolne powinny określać 

termin ich realizacji. Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych podlega monitorowaniu oraz weryfikacji na zasadach określonych przez 

Bank, w szczególności poprzez wizytę monitoringową w miejscu realizacji Inwestycji lub siedzibie Pożyczkobiorcy. Bank na każdym 

etapie realizacji zaleceń pokontrolnych może wezwać pisemnie Pożyczkobiorcę do przedstawienia kompleksowej informacji na temat 

stanu realizacji zaleceń. 



 

 

 

  

 

4. W sytuacji, w której Pożyczkobiorca nie przystąpi do realizacji zaleceń pokontrolnych lub nie wywiąże się w sposób należyty z ich 

realizacji, Bankowi przysługuje prawo do podjęcia stosownych kroków, w tym wezwania Pożyczkobiorcy do ich wykonania w terminie 

nie dłuższym niż 14 dni – pod rygorem prawa do dochodzenia odszkodowania umownego lub wypowiedzenia niniejszej umowy 

inwestycyjnej w trybie i na zasadach określonych w § 7 i w § 8 umowy. 

 

§11 

1. Pożyczkobiorca, osoby go reprezentujące* oraz poręczyciele, dłużnicy rzeczowi*, oświadczają, że mają wiedzę i świadomość, że 

podpisanie niniejszej umowy inwestycyjnej, jak i innych dokumentów lub umów z nią związanych (np. weksel, deklaracja wekslowa, 

umowa o ustanowieniu hipoteki (zobowiązująca), umowa przelewu praw z polisy ubezpieczeniowej, oświadczenie o poddaniu się 

rygorowi egzekucji, pełnomocnictwo do rachunku bankowego, dyspozycja ustanowienia blokady na rachunku bankowym*, itp.) stanowi 

samoistne wyrażenie zgody – w rozumieniu przepisów RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - w tym 

na zbieranie, przekazywanie, przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych przez administratora: Instytucję Zarządzającą oraz 

Ministerstwo Rozwoju, które powierzyły przetwarzanie tych danych Menadżerowi oraz Bankowi zgodnie z Umową i przepisami prawa, 

w tym także dla celów związanych z zawarciem, wykonywaniem (realizacją) i rozwiązaniem niniejszej umowy pożyczki lub innych 

dokumentów bądź umów z nią związanych (np. weksel, deklaracja wekslowa, umowa o ustanowieniu hipoteki (zobowiązująca), umowa 

przelewu praw z polisy ubezpieczeniowej, oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji, pełnomocnictwo do rachunku bankowego, 

dyspozycja ustanowienia blokady na rachunku bankowym*, itp.) oraz Inwestycji, dla celów związanych z realizacją Umowy Operacyjnej 

oraz Projektu, jak też na potrzeby monitorowania oraz ewaluacji RPO, a także dla celów związanych z realizacją polityki rozwoju. 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych wynikają z przepisów RODO, w szczególności z przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 6 ust. 1 lit. e) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się 

administrator danych jest w tym zakresie wykonywanie obowiązków ustawowych wynikających z prawa krajowego i prawa Unii 

Europejskiej, windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych oraz egzekucyjnych). 

2. Dane osobowe wskazane w ust. 1 będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane osobowe zostały 

uzyskane lub do których są przetwarzane. Podstawowym okresem jest  okres wykonywania usługi lub obowiązywania umowy pożyczki, 

Umowy Operacyjnej, innych dokumentów lub umów związanych z umową pożyczki (np. weksel, deklaracja wekslowa, umowa o 

ustanowieniu hipoteki (zobowiązująca), umowa przelewu praw z polisy ubezpieczeniowej, oświadczenie o poddaniu się rygorowi 

egzekucji, pełnomocnictwo do rachunku bankowego, itp.), a dalej okres wskazany przepisami prawa powszechnie obowiązującego bądź 

okres przedawnienia roszczeń z tytułu świadczonej usługi lub zawartych umów. 

3. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie danych objętych tajemnicą bankową przez Bank oraz 

udostępnianie ich innym podmiotom, w szczególności, Instytucji Zarządzającej, Menadżerowi oraz organom administracji publicznej, w 

tym ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego zgodnie z Umową Operacyjną i przepisami prawa, jak też w celach 

związanych z zawarciem, wykonywaniem (realizacją) i rozwiązaniem niniejszej umowy pożyczki, w celach realizacji Inwestycji oraz 

realizacji Projektu i Umowy Operacyjnej. 

4. Zgody wyrażone w ust. 1-3 obejmują również przetwarzanie i udostępnienia danych osobowych oraz danych objętych tajemnicą bankową 

Pożyczkobiorcy oraz osób i podmiotów wskazanych w ust. 1 w przyszłości pod warunkiem, że cel przetworzenia lub udostępnienia nie 

zostanie zmieniony. 

5. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na udostępnianie, zgodnie z przepisami prawa, Bankowi, Menadżerowi, Instytucji Zarządzającej 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 przez powyższe 

podmioty analiz w zakresie spójności RPO, realizacji polityk, w tym polityk horyzontalnych, oceny skutków RPO, a także oddziaływań 

makroekonomicznych w kontekście działań w ramach Projektu, a nadto dla monitoringu i ewaluacji realizacji Projektu, oraz w zakresie 

monitoringu oraz ewaluacji RPO, realizacji polityki rozwoju i umowy inwestycyjnej oraz na przeprowadzanie wizyt w przedsiębiorstwie i 

badań ankietowych, w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez powyższe podmioty. Pożyczkobiorca wyraża też zgodę na 

wykorzystanie przez Bank, Menadżera i Instytucję Zarządzającą jego danych teleadresowych na potrzeby promocji i informacji. 

6. Pożyczkobiorca oraz osoby i podmioty wskazane w ust. 1* oświadczają i potwierdzają, że zostały poinformowane o nazwie i siedzibie 

administratora danych, celach, w jakich dane te są przetwarzane oraz udostępniane, a także o prawie wglądu i dostępu do nich (ich treści) 

oraz ich poprawiania, a nadto oświadczają, że w/w dane podano dobrowolnie, jak też iż mają prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO. 

7. Odbiorcą danych osobowych mogą być organy administracji publicznej, sądy lub organy egzekucyjne uprawnione na podstawie 

przepisów prawa celem wykonania ciążących na podmiotach wymienionych w ust. 1 obowiązków. Dane te mogą być przekazywane do 

państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej – z uwagi na charakter i źródło pochodzenia środków w ramach Umowy Operacyjnej 

oraz Projektu. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

§12 

1. Zmiana warunków niniejszej Umowy, w tym także terminów spłaty Pożyczki i odsetek, wymaga formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności, za wyjątkiem zmiany oprocentowania Pożyczki i zadłużenia przeterminowanego, „Tabeli opłat i prowizji za usługi 

bankowe”, które następują w trybie określonym w Umowie. 

2. Wszystkie prawa i obowiązki Banku wynikające z niniejszej umowy - w razie rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Operacyjnej lub 

Umowy o Finansowanie Projektu pn. Wspieranie przedsiębiorczości przez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie2 w ramach 

Osi priorytetowej I - Gospodarka, Innowacje i Nowoczesne Technologie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.9 – inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe 

1.9:RPZP.01.09.00-IZ.00-32-001/16 - przechodzą, odpowiednio, na Menadżera, Instytucję Zarządzającą lub inny podmiot wskazany 

przez Instytucję Zarządzającą. Powyższe nie stanowi zmiany niniejszej umowy ani nie wpływa na zakres uprawnień lub obowiązków 

Pożyczkobiorcy. 



 

 

 

  

 

3. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że ma wiedzę i świadomość, iż w przypadku wystąpienia Nieprawidłowości lub 

rozwiązania Umowy Operacyjnej albo jej wygaśnięcia z innej przyczyny, wierzytelności wynikające z Umowy Operacyjnej wraz  

z zabezpieczeniami przechodzą na Menadżera lub inny podmiot przez niego wskazany. 

4. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że ma wiedzę i świadomość, iż Bank ma prawo przepisać lub przenieść (oraz 

dokonać zwrotnego przepisania lub przeniesienia) na rzecz Menadżera (lub na rzecz wskazanego przez Menadżera następcy Pośrednika 

Finansowego), wszystkie swoje prawa i obowiązki wynikające z wszelkich umów lub dokumentów ustanawiających zabezpieczenia 

spłaty pożyczki bezwarunkowo (o ile Menadżer nie postanowi inaczej) oraz bez konieczności uzyskania zgody Pożyczkobiorcy ani 

podmiotu ustanawiającego zabezpieczenia. Jednocześnie Pożyczkobiorca, jak i podmiot ustanawiający zabezpieczenie spłaty pożyczki 

wyrażają bezwarunkową zgodą na powyższe przyszłe przeniesienie lub przepisania, o ile takowe nastąpią. 

5. Pożyczkobiorca oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z treścią wskazanego w §1 ust. 1 Regulaminu i Kartą Produktu oraz, że zapoznał 

się z treścią „Tabeli opłat i prowizji za usługi bankowe” obowiązującą w chwili zawarcia Umowy. 

6. Załącznikiem do umowy jest: 

a. harmonogram spłat. 

b. klauzule informacyjne – bazy danych, 

c. oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych 

d. karta produktu, 

e. ………….. 

 

§13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, mają zastosowanie: 

1) Kodeks cywilny, 

2) Ustawa Prawo bankowe. 

§14 

Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporów powstałych na tle niniejszej Umowy jest rzeczowo właściwy sąd powszechny dla 

siedziby Banku. 

§ 15 

Umowa została sporządzona w …… jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

 

   

Pieczęć Banku i podpisy osób działających w imieniu Banku  Stempel firmowy i podpisy osób działających w imieniu Pożyczkobiorcy 

 

 

 

Stwierdzam tożsamość oraz własnoręczność podpisu 

 

 

 

                                                  Podpis pracownika Banku 

 
* niepotrzebne skreślić           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        …………………………………………………………….. 

         ( podpis poręczyciela/i,  PESEL)   


