Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby
Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
dla przedsiębiorców z województwa śląskiego.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Funduszu Pożyczkowego w Częstochowie prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w
Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego.

WZÓR UMOWY POŻYCZKI
Nr/rrrr
Numer ewidencyjny wniosku ……………………………

Data wypłaty środków 1…..………………
2……………………

W dniu dd/mm/rrrrr. w Częstochowie pomiędzy Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. z siedzibą w Częstochowie
przy Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, NIP 573-010-83-10, REGON 150565527, Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII
Wydział Gospodarczy KRS 0000198424, Kapitał zakładowy 15 037 500,00 zł
zwaną dalej ”Pożyczkodawcą” reprezentowaną przez:
1…………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………...
a
……………………………………………………………………………….. legitymującym się dowodem osobistym nr…………………………. zamieszkałym
w ……………………………….…………………………przy ulicy…………………………………………………………... –Przedsiębiorcą prowadzącym
działalność pod nazwą ………………………………………….. z siedzibą w ……………………..……………………………….. przy
ulicy……………………………………………., zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
nr………………………………………………….. z dnia………………………………………………………………….. prowadzonej przez………… …………….
NIP………………………………………………..REGON……………………………………………………..
lub
…………………………………………..spółka…………………………………………..………….. z siedzibą w …………………..…………………………………….przy
ul……………………………………………, w imieniu której działa:…………………………………….…………………. Zgodnie z odpisem z Krajowego
Rejestru
SądowegoRejestru
Przedsiębiorców
nr………………………….z
dnia…………………………….
Wydanego
przez……………………………………… w ………………..………………….., NIP…………………………………………… REGON………………………………………..
Zwany dalej ”Pożyczkobiorcą” zostaje zawarta umowa o następującej treści:
§1.
1. Pożyczkodawca zobowiązuje się udzielić Pożyczkobiorcy, na warunkach określonych w dalszych postanowieniach niniejszej
umowy i w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego pożyczkę w kwocie ...................................................................................
złotych (słownie:............................................ ) na okres .....................miesięcy począwszy od miesiąca uruchomienia pożyczki
/.....miesięcy począwszy od miesiąca następującego po miesiącu uruchomienia pożyczki/ do dnia………………………., w tym
......... miesięcy karencji w spłacie kapitału a Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty pożyczki zgodnie z warunkami
określonymi w niniejszej umowie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., 42-202 Częstochowa, Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8,
tel. 34 360 56 88, fax 34 360 57 47, e-mail: arr@arr.czestochowa.pl, NIP 573-010-83-10, REGON 150565527,
Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS 0000198424, Kapitał zakładowy 15 037 500,00 zł
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2. Środki, z których udzielane są pożyczki pochodzą ze środków własnych Pożyczkodawcy oraz z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.1.
Infrastruktura rozwoju gospodarczego.

1.

2.

3.
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4.
5.
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9.

§2.
Pożyczka zostanie przekazana jednorazowo/ w ………. transzach na rachunek nr........................ prowadzony w
banku.......................:
a. pierwsza transza w wysokości..........................w terminie ...........;
b. druga transza w wysokości ....................w terminie...................;
c. ………………………
Pożyczka zostanie wykorzystana zgodnie z Wnioskiem Pożyczkobiorcy z dnia……………………….- na zasadach określonych w
niniejszej umowie oraz obowiązującym Regulaminie Funduszu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy pożyczki w
szczególności na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
a. ..........................................,
b. ..........................................
Pożyczkobiorca oświadcza, iż poniósł wydatki związane z przedsięwzięciem wymienionym w ust. 2 w kwocie…………………./ i
że dysponuje środkami własnymi w kwocie nie niższej niż ………………… (..…%) na realizację przedsięwzięcia.
Od udzielonej pożyczki naliczana jest prowizja, w wysokości ……..% wartości pożyczki, tj. w wysokości ............................. zł.
stanowiąca wynagrodzenie Pożyczkodawcy.
Prowizja za udzielenie pożyczki jest płatna najpóźniej w dniu postawienia środków do dyspozycji Pożyczkobiorcy, na kwotę
prowizji wystawiona zostanie faktura VAT.
§3.
Oprocentowanie pożyczki wynosi …………….%, liczone jest w skali roku i ustalane wg zmiennej stopy bazowej ogłaszanej
przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia
umowy pożyczki, powiększonej o marżę. Marża wynosi……..%. W czasie obowiązywania umowy marża jest stała. Na dzień
sporządzenia niniejszej umowy stopa bazowa wynosi …………%. Zmiana stopy bazowej nie wymaga zmiany umowy pożyczki.
Podstawę naliczania odsetek stanowi wartość niespłaconej przez Pożyczkobiorcę kwoty kapitału pożyczki.
Termin naliczania odsetek rozpoczyna się w dniu, w którym Pożyczkodawca dokona przelewu kwoty pożyczki z rachunku
bankowego, o czym Pożyczkobiorca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
Odsetki będą naliczane i płatne w okresach miesięcznych, w terminie określonym w § 5 ust.1.
Odsetki i kapitał będą spłacane wg harmonogramu, który zostanie sporządzony po dniu dokonania przelewu pożyczki na
konto wskazane przez Pożyczkobiorcę, a następnie przesłany na adres siedziby Pożyczkobiorcy wskazany w niniejszej
umowie bądź odebrany w siedzibie Pożyczkodawcy.
Na oprocentowanie należne Pożyczkodawcy za okres korzystania z kapitału pożyczki, w terminie do 20 dnia każdego
miesiąca, wystawiana będzie faktura VAT lub inny dokument obciążający. Pożyczkobiorca będzie otrzymywał wskazany
dokument listownie lub może go odbierać osobiście w siedzibie Pożyczkodawcy.
Nie otrzymanie faktury przed terminem płatności nie zwalnia Pożyczkobiorcy z obowiązku zapłaty raty pożyczki wraz z
odsetkami w terminach określonych w niniejszej umowie.
Po całkowitej spłacie pożyczki Pożyczkodawca dokona ostatecznego rozliczenia odsetek na podstawie faktycznego okresu
wykorzystywania pożyczki. W przypadku niedopłaty Pożyczkobiorca zobowiązuje się do uregulowania różnicy w terminie 14
dni od wezwania do zapłaty. W przypadku nadpłaty Pożyczkodawca w tym samym terminie zwróci różnicę Pożyczkobiorcy
na jego rachunek nr ......................................... prowadzony w ................................................ . Podstawą zwrotu lub dopłaty
będzie faktura VAT lub inny dokument obciążający.
W przypadku opóźnienia w zapłacie pożyczki od kwoty przeterminowanej Pożyczkodawca ma prawo naliczyć odsetki za
opóźnienie, stopa odsetek za opóźnienie jest równa maksymalnej wysokości odsetek za opóźnienie, określonej przepisami
prawa cywilnego z uwzględnieniem faktu, że udzielona pożyczka jest transakcją handlową w rozumieniu ustawy z dnia 8
marca 2013 r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Dziennik Ustaw z 2016 roku, pozycja 894.
§4.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
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1. Prawne zabezpieczenie udzielonej pożyczki stanowi:
a. weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę ( i współmałżonka/-i w zależności od formy prawnej
prowadzonej działalności gospodarczej) wraz z deklaracją wekslową,
b. oświadczenie o potrąceniu wynagrodzenia przez Pracodawcę /opcjonalnie/.
c. .......................................................
2. Koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia pożyczki ponosi Pożyczkobiorca.
3. Ustanowienie zabezpieczeń wymienionych w ust. 1 lit….. nastąpi w terminie ……..dni kalendarzowych od daty……………………..
4. Ustanowienie zabezpieczenia wymienionego w ust. 1 lit…… jest warunkiem uruchomienia pożyczki. Po spełnieniu
powyższego warunku pożyczka zostanie uruchomiona w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.
5. W razie braku ustanowienia zabezpieczeń wymienionych w ust. 1 Pożyczkodawca może, wypowiedzieć umowę pożyczki w
trybie wskazanym w §7 ust 2.
6. Pożyczkobiorca dokona cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń na Instytucję Zarządzającą, na co Pożyczkodawca wyraża
zgodę. Rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pełni Zarząd
Województwa Śląskiego, który reprezentuje Województwo Śląskie. Dodatkowo Pożyczkodawca zastrzega, że Instytucja
Zarządzająca może przenieść swoje wierzytelności wynikające z umowy na wybraną osobę trzecią zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa.
§5.
1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się dokonać spłaty kapitału pożyczki wraz z odsetkami (w ratach) w wysokości i terminach
określonych w harmonogramie, o którym mowa w §3 ust. 5. Spłata rat pożyczki przypada na…….. dzień każdego miesiąca, z
zastrzeżeniem ust. 2.
2. Spłata całości lub części pożyczki może być dokonana przedterminowo, bez dodatkowych kosztów z tytułu wcześniejszej
spłaty. W przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki, odsetki naliczane są do końca miesiąca, w którym nastąpiła spłata.
O zamiarze dokonania przedterminowej spłaty całości lub części pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest powiadomić
Fundusz pisemnie na adres: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42202 Częstochowa (zawiadomienie o przedterminowej spłacie całości lub części pożyczki) na co najmniej 7 dni roboczych
przed terminem spłaty, podając wysokość spłacanej wcześniej kwoty. Przedterminowa spłata całości lub części pożyczki
(wpływ na rachunek Funduszu) powinna nastąpić najpóźniej do ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca. Wpłata
pożyczkobiorcy dokonana w trakcie miesiąca zostanie zaliczona przez Fundusz na spłatę całości lub części pożyczki w
ostatnim dniu danego miesiąca, co oznacza, iż odsetki za ten miesiąc naliczone zostaną od kwoty kapitału pożyczki, bez
uwzględnienia wpłaty dokonanej w trakcie miesiąca.
Dokonana przed terminem spłata części pożyczki może spowodować skrócenie okresu korzystania z pożyczki z zachowaniem
dotychczasowej wysokości rat kapitałowych, wówczas ostatnia rata jest ratą wyrównującą. Na wniosek Pożyczkobiorcy
zgłoszony w pisemnym zawiadomieniu, przedterminowa spłata części pożyczki może powodować zmniejszenie wysokości
pozostałych do spłaty rat kapitałowych, z zachowaniem dotychczasowego okresu korzystania z pożyczki. Zarówno
zachowanie, jak i zmniejszenie wysokości rat kapitałowych powinno zostać dla swej ważności zrealizowane aneksem do
umowy pożyczki wraz z nowym harmonogramem. Aneks powinien zostać zawarty w terminie 7 dni roboczych od dokonanej
przedterminowej spłaty części pożyczki (wpływu na rachunek Funduszu). W wypadku bezskutecznego upływu powyższego
terminu lub braku pisemnego zawiadomienia albo niepełnej dyspozycji spłaty w zawiadomieniu, spłata części pożyczki
powoduje wyłącznie skrócenie okresu korzystania z pożyczki z zachowaniem dotychczasowej wysokości rat kapitałowych, na
podstawie przygotowanego nowego harmonogramu spłat (z nową wartością rat odsetkowych, liczonych od poziomu
kapitału pozostałego do spłaty), przekazanego Pożyczkobiorcy przez Fundusz za potwierdzeniem odbioru (droga pocztowa,
e-mail), wówczas ostatnia rata jest ratą wyrównującą.
3. Za spłatę odsetek, kapitału pożyczki przyjmuje się dzień wpływu środków na konto Pożyczkodawcy prowadzone w
....................................nr ................................................
4. Powstałe w okresie spłaty ewentualne nadpłaty, w tym wynikłe ze zmiany oprocentowania lub omyłkowo nadpłaconej raty
pożyczki, zalicza się bez odrębnej dyspozycji Pożyczkobiorcy na spłatę kapitału pożyczki. Zaliczenie następuje w dniu
wymagalności kolejnej raty pożyczki lub w dniu wymagalności całej kwoty pożyczki w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi
wcześniej. Powyższe nie wpływa na zmianę wysokości kapitału, nie wymaga zmiany harmonogramu spłaty pożyczki i aneksu
do umowy pożyczki.
§6.
1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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a.
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d.

e.

f.
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h.
i.

przestrzegania Regulaminu Funduszu Pożyczkowego,
udokumentowania (kserokopie faktur zakupu wraz z dowodami zapłaty, inne dokumenty potwierdzone za zgodność z
oryginałem) faktu wykorzystania pożyczki zgodnie z celem zawartym we wniosku o udzielenie pożyczki i umowie
pożyczki w terminie ……………… od daty uruchomienia pożyczki,
składania w siedzibie Pożyczkodawcy sprawozdań dotyczących swojej sytuacji finansowej na każde żądanie
Pożyczkodawcy,
niezwłocznego powiadomienia Pożyczkodawcy o zaciągniętych w bankach kredytach oraz o zobowiązaniach
finansowych mających wpływ na sytuację finansową Pożyczkobiorcy (np. zaciągnięcie pożyczki, ustanowienie zastawu,
hipoteki, udzielenie poręczenia, zaległości podatkowe, zaleganie z zapłatą składek do ZUS itp.),
niezwłocznego powiadomienia Pożyczkodawcy
o wszelkich zmianach organizacyjno–prawnych w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej pod rygorem odpowiedzialności za powstałą z tego tytułu szkodę i
natychmiastowego rozwiązania umowy pożyczki,
przechowywania całości dokumentacji związanej z umową pożyczki przez okres do dnia 31 grudnia 2026 r. lub w
przypadku pomocy publicznej 10 lat od dnia zawarcia umowy o pożyczkę, przy czym w każdym przypadku nie krócej niż
do dnia 31 grudnia 2026 r.,
przestrzegania uprawnień Pożyczkodawcy jak i Instytucji Zarządzającej RPO WSL do należytego w drodze negocjacji lub
innych środków prawnych dochodzenia roszczeń zarówno pożyczkodawcy jaki i Instytucji Zarządzającej RPO WSL
przedstawiania Pożyczkodawcy wszelkich informacji dla celów monitorowania realizowanych w ramach umowy o
pożyczkę przedsięwzięć,
ponadto Pożyczkobiorca:
uprawnia Pożyczkodawcę, Przedstawicieli Komisji Europejskiej, Przedstawicieli Instytucji Zarządzającej RPO WSL, którą
jest Województwo Śląskie, do wstępu na teren i dostępu do dokumentów Pożyczkobiorcy w celu przeprowadzenia
kontroli, zapewnienia legalności i zgodności z prawem wsparcia w ramach umowy o pożyczkę oraz działalności
Pożyczkobiorcy w ramach zawartej umowy o pożyczkę. Takie same uprawnienia przysługują przedstawicielom innych
podmiotów na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie upoważnienia Pożyczkodawcy,
Przedstawicieli Komisji Europejskiej i Przedstawicieli Instytucji Zarządzającej RPO WSL.

2. Nieterminowe rozliczenie się z zobowiązań wynikających z ust.1 lit. b,c, skutkować będzie naliczeniem kary umownej
określonej w Tabeli marż, opłat i prowizji, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu Pożyczkowego.
3. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę, do badania swoich ksiąg i dokumentów oraz kontroli działalności firmy
Pożyczkobiorcy.
4. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do weryfikacji złożonych oświadczeń i dokumentów w miejscu pracy i
zamieszkania, telefonicznego kontaktowania się z użyciem znanych Pożyczkodawcy numerów telefonicznych.
5. Pożyczkobiorca oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie
przepisów prawa jak również osoby uprawnione do reprezentacji Pożyczkobiorcy nie podlegają takiemu wykluczeniu, w
szczególności na podstawie art. 207 Ustawy o Finansach Publicznych .
6. Pożyczkobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie, także w przyszłości, swoich danych osobowych oraz danych
osobowych osób Pożyczkobiorcę reprezentujących, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 922) przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. z siedzibą w
Częstochowie, przy Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, oraz zgodę w zakresie przekazywanych danych Pożyczkodawcy,
także w celu ich dalszego przetwarzania oraz różnego rodzaju badań nad Projektem Pożyczkodawcy oraz różnego rodzaju
monitoringu, ewaluacji oraz sprawozdawczości. Powyższa zgoda Pożyczkobiorcy przetwarzania danych osobowych obejmuje
zgodę na udostępnienie danych osobowych Pożyczkodawcy, Instytucji Zarządzającej RPO WSL oraz organom administracji
publicznej w szczególności ministerstwu właściwemu do spraw rozwoju regionalnego lub innym uprawnionym lub
wskazanym przez powyższe instytucje. Przetwarzanie obejmuje także wzajemne przekazywanie danych osobowych
pomiędzy wskazanymi powyżej podmiotami w celu wyżej określonym.
§7.
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1. Pożyczkodawca jest uprawniony do wypowiedzenia części lub całości umowy pożyczki z zachowaniem 30-dniowego okresu
wypowiedzenia w przypadku:
a. zagrożenia terminowej spłaty pożyczki z powodu pogorszenia się stanu majątkowego pożyczkobiorcy,
b. gdy wartość przedmiotu zabezpieczenia pożyczki uległa znacznemu zmniejszeniu, a pomimo wezwania Pożyczkobiorca
w terminie określonym przez Pożyczkodawcę, nie uzupełnił brakującej wartości zabezpieczenia,
c. niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy pożyczki i Regulaminu w szczególności poprzez:
niespłacanie rat kapitałowych i odsetkowych w terminie (opóźnienie w spłacie pożyczki przekracza 30 dni),
d. ujawnienia, że informacje podane we wniosku nie są zgodne z prawdą,
e. powstały inne sytuacje zagrażające zdolności pożyczkobiorcy do terminowej spłaty pożyczki.
2. Pożyczkodawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy pożyczki bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku
naruszenia istotnych warunków umowy w szczególności gdy:
a. Pożyczkobiorca stał się niewypłacalny,
b. wykorzystano udzieloną pożyczkę lub jej część niezgodnie z deklarowanym przeznaczeniem,
c. wszczęto postępowanie restrukturyzacyjne, ogłoszono upadłość, otwarto postępowanie likwidacyjne, zawieszono lub
zakończono prowadzenia działalności gospodarczej.
d. nie ustanowiono zabezpieczeń wymienionych w §4 ust. 1.
e. naruszono §6 umowy.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia lub w przypadku upływu terminu
wypowiedzenia wskazanego w ust.1 cała kwota pozostałego do spłaty kapitału pożyczki wraz z odsetkami staje się
natychmiast wymagalna i winna zostać zwrócona Pożyczkodawcy w trybie natychmiastowym.
4. W przypadku niespłaconej pożyczki (w całości lub części) zgodnie z harmonogramem spłaty, Pożyczkodawca zastrzega sobie
prawo przekazania sprawy do postępowania windykacyjnego firmie zewnętrznej.
5. Kwoty zadłużenia powstałego w wyniku niespłacenia całości lub części pożyczki w terminach wymienionych w
harmonogramie spłat podlegają oprocentowaniu na rzecz Pożyczkodawcy w wysokości odsetek karnych wymienionych w §3
ust. 9.
6. Na kwotę odsetek za opóźnienie wystawiony zostanie odpowiedni dokument księgowy obciążający Pożyczkobiorcę.
§8.
Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do odmowy uruchomienia pożyczki i wypowiedzenia umowy bez zastosowania
okresu wypowiedzenia, jeżeli zostanie ujawnione, że informacje, na podstawie których udzielono pożyczki, są niezgodnie ze
stanem faktycznym lub prawnym, bądź zachodzą przypadki zaistnienia zdarzeń z §7 ustęp 1 lub 2.
2. Pożyczkodawca kieruje wszelką korespondencję na adres Pożyczkobiorcy wskazany w preambule umowy. W wyniku nie
zawiadomienia Pożyczkodawcy o zmianach mających wpływ na skuteczność doręczenia korespondencji do Pożyczkobiorcy
(zmiana nazwiska, adresów itp.), pisma zwrócone z adnotacją z urzędu pocztowego: „nie podjęto w terminie”, „adresat
wyprowadził się” lub tym podobne, uznaje się za doręczone.
§9.
1. Pożyczkodawcy przysługuje roszczenie z tytułu:
a. nieterminowej spłaty jakiejkolwiek należności określonej w harmonogramie spłaty pożyczki,
b. spłaty w niepełnej wysokości należności określonej w harmonogramie spłaty pożyczki,
c. niespłacenia pożyczki.
2. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo przekazania danych Pożyczkobiorcy instytucjom współpracującym oraz biurom
informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010
r. (tekst jednolity Dz.U. Nr z 2014 r poz. 1015 z późniejszymi zmianami) gdy spełnione zostaną warunki tej ustawy.
1.

§10.
1. Pożyczkobiorca może złożyć umotywowany wniosek o zmianę umownego terminu spłaty pożyczki lub raty pożyczki.
2. Pożyczkodawca może uzależnić przesunięcie terminu spłaty m.in. od ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia pożyczki
lub innych warunków.
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3. Czynności, o których mowa w ust. 1 będą dokonywane w drodze aneksu do umowy.
§11.
1. Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§12.
Pożyczkobiorca wyraża zgodę na komisyjne zniszczenie przez Pożyczkodawcę weksla własnego in blanco wraz z deklaracją
wekslową po całkowitej spłacie pożyczki, jeżeli weksel ten wraz z deklaracją nie zostanie odebrany przez Pożyczkobiorcę w
terminie wyznaczonym w piśmie informującym go o zakończeniu pożyczki.
§13.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Regulaminu Funduszu Pożyczkowego
stanowiącego integralną część umowy, kodeksu cywilnego, oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
§14.
Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego
właściwego dla siedziby Pożyczkodawcy.
§15.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

...........................................................

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

(data, stempel i czytelne podpisy za Pożyczkobiorcę)

(data, stempel i podpisy za Pożyczkodawcę)

Potwierdzam(y) fakt zapoznania się z Regulaminem Funduszu Pożyczkowego i akceptuję (-emy) jego treść .
................................................................................................
(data, stempel i czytelne podpisy za Pożyczkobiorcę)

W razie niewykonania, jak i nienależytego wykonania przez ..........................................obowiązków przyjętych niniejszą umową
uznaję prawo Pożyczkodawcy do rozwiązania umowy pożyczki nr /...../........................... z dnia ............................. w drodze
natychmiastowego wypowiedzenia.
………………………………………………
(data, stempel i czytelne podpisy za Pożyczkobiorcę)

Akceptuję zobowiązania mojej żony/mojego męża wynikające z niniejszej umowy.
……………………………………………………….
(data i czytelny podpis współmałżonki(a))
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Na odrębnym dokumencie jeżeli w ogóle potrzebne

Ja niżej podpisany/na………………………………………………….…………………………………..
zamieszkały/ła…………………………………….legitymujący/ca się dowodem osobistym seria
nr:………………………………………….jako właściciel przedmiotu zabezpieczenia niniejszym
oświadczam, że wyrażam zgodę na dokonanie cesji prawa z ustanowionego przeze mnie zabezpieczenia
pożyczki nr …………………………………………. z dnia……………………. w postaci
……………………………………………………., pod warunkiem zawieszającym na rzecz Instytucji
Zarządzającej, która jest Województwo Śląskie. Jednocześnie oświadczam, że nie wnoszę zastrzeżeń do
przeniesienia praw z ustanowionego zabezpieczenia na rzecz osoby trzeciej wskazanej przez Instytucje
zarządzającą.

……………………………………………………….
(data i czytelny podpis ustanawiającego zabezpieczenie pożyczki)
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