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UMOWA POŻYCZKI

Umowa pożyczki pieniężnej nr
numer kolejny pożyczki/oznaczenie funduszu/oznaczenie roku
zawarta dnia data roku
pomiędzy:
1. Stowarzyszeniem Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej
Beskidzkiej z siedzibą w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Mickiewicza 175 wpisanym do Rejestru
Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów
opieki

społecznej

Krajowego

Rejestru

Sądowego

pod

numerem

KRS

0000008543

reprezentowanym przez:
1)

………………………………… – Prezesa Zarządu

2)

………………………………… – Członka Zarządu

zwanym dalej „Pożyczkodawcą”
a
2. Imię i nazwisko / nazwa zamieszkałym(ą) / z siedzibą w miejscowość przy ulicy ulica numer
domu

prowadzącym (ą) działalność gospodarczą pod firmą Nazwa działalności

wpisanym(ą) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej (ewentualnie inny rejestr) pod numerem Numer wpisu do danego rejetru, numer NIP
, numer REGON

legitymującym(ą) się dowodem osobistym seria ……………… numer

………………………………

PESEL

………………………………………………………

reprezentowanym(ą) przez:
1)

Imię i nazwisko / nazwa zamieszkałym(ą) / z siedzibą w miejscowość przy ulicy
ulica numer domu

legitymującym(ą) się dowodem osobistym seria ………………

numer ……………………………… PESEL ………………………………………………………
(nie)pozostającym(ą) w związku małżeńskim z Imię i nazwisko zamieszkałym(ą) miejscowość
przy ulicy ulica numer domu

legitymującym(ą) się dowodem osobistym seria ………………

numer ……………………………… PESEL ………………………………………………………
zwanym dalej „Pożyczkobiorcą”
zwanych dalej łącznie „Stronami”
§1
1. Pożyczkodawca

zobowiązuje

się

przenieść

na

własność

Pożyczkobiorcy

kwotę

…………………………… zł. (słownie: ………………………………………………………………………………… złotych)
2. Pożyczka zostanie wypłacona jednorazowo/w transzach na konto Pożyczkobiorcy wskazane w
§ 7 ust. 2 niniejszej umowy po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę warunków określonych
niniejszą umową i Regulaminem Funduszu.
3. Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę pożyczki do dnia ………………… roku wraz z
należnymi odsetkami. Karencja na spłatę kapitału wynosi ……………….
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4. Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacać pożyczkę w ratach miesięcznych określonych w
harmonogramie spłaty, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy na konto bankowe
Pożyczkodawcy wskazane w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
5. Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacać raty pożyczki wraz z należnymi odsetkami do
ostatniego dnia każdego miesiąca obowiązywania niniejszej umowy (za dzień spłaty Strony
uznają zgodnie dzień uznania rachunku bankowego Pożyczkodawcy).
6. Pożyczka jest spłacana w ten sposób, że z zapłaconej kwoty najpierw są pokrywane ewentualne
koszty egzekucji (opłaty, pisma, itp.…), odsetki karne, zaległe i bieżące odsetki umowne a
następnie niespłacony kapitał.
7. Istnieje możliwość innego, niż opisany w ust.6 niniejszego paragrafu, sposobu i innej
kolejności rozliczenia wpłacanej kwoty. Dotyczy to w szczególności przypadku gdy w spłacie
pożyczki nastąpią zaległości, ale Strony i/lub Pożyczkodawca wraz z poręczycielami
wynegocjują tryb i wielkość spłat.
8. Pożyczkobiorca może spłacić pożyczkę w terminie wcześniejszym niż określony w ust. 3
niniejszego paragrafu, przy czym jednorazowe spłaty poszczególnych rat przed terminem ich
zapadalności nie wpływają na wielkość rat kapitałowych i odsetkowych.
§2
1. Oprocentowanie pożyczki jest stałe.
2. Oprocentowanie pożyczki na dzień zawarcia umowy wynosi

%

3. Oprocentowanie wylicza się z dokładnością do 2 (słownie: dwóch) miejsc po przecinku.
4. Od zapadłych a niespłaconych rat kapitałowych będą naliczane odsetki karne w wysokości
odsetek ustawowych w wysokości

%

5. Pożyczkobiorca wpłaca jednorazowo prowizję z tytułu przyznania pożyczki w wysokości
% kwoty pożyczki, tj.

zł. (słownie:

złotych) przed datą wypłaty środków

przez Pożyczkodawcę.
§3
1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się wykorzystać pożyczkę na następujące zadania:
1) …………………………… – ………………………… zł. (słownie: ………………………… złotych)
2) …………………………… – ………………………… zł. (słownie: ………………………… złotych))
3) …………………………… – ………………………… zł. (słownie: ………………………… złotych)
4) …………………………… – ………………………… zł. (słownie: ………………………… złotych)
2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się rozliczyć z wykorzystania pożyczki, na co przedstawi
Pożyczkodawcy odpowiednie dokumenty potwierdzające wykorzystanie środków pieniężnych
zgodnie z zapisanymi ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Pożyczkobiorca zobowiązuje się rozliczyć z wykorzystania pożyczki w terminie 14 (czternastu)
dni od dnia zakończenia inwestycji jednakże nie dłużej niż w przeciągu 6 miesięcy od dnia
wypłaty środków przez Pożyczkodawcę, licząc dzień do dnia.
4. Kosztem kwalifikowalnym są wszystkie wydatki, dokonane zgodnie z zapisami ust. 1
niniejszego paragrafu, które nastąpiły najwcześniej w dniu wypłaty środków pożyczkowych
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przez Fundusz i nie później niż w ostatnim dniu 6 – cio miesięcznego okresu wydatkowania
określonego w ust. 3 niniejszego paragrafu.
5. Do rozliczenia się z pożyczki (jako koszty kwalifikowalne) mogą być włączone faktury bądź
dokumenty równoważne księgowo, które zostały wystawione w terminie wcześniejszym niż
dzień wypłaty środków pożyczkowych ale zostały zapłacone nie wcześniej niż w dniu wypłaty
środków pożyczkowych przez Fundusz i równocześnie ich termin płatności (zapadalności) nie
minął przed dniem wypłaty środków pożyczkowych przez Fundusz – niedopuszczalne jest
opłacanie z pożyczki przeterminowanych zobowiązań handlowych.
6. Nierozliczona kwota pożyczki podlega zwrotowi do Funduszu w całości, wraz z należnymi
odsetkami karnymi określonymi w § 2 ust. 4, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy:
a.

Jednorazowo

w

terminie

określonym

przez

Pożyczkodawcę

albo

po

przeprowadzeniu negocjacji z Pożyczkobiorcą, lub
b.

W ratach: w terminach określonych przez Pożyczkodawcę po przeprowadzonych z
Pożyczkobiorcą negocjacjach.
§4

1. Jako zabezpieczenie pożyczki Pożyczkobiorca przedstawia:
1)

Weksel własny in blanco wraz z niniejszą deklaracją wekslową, poręczony przez
współmałżonka oraz poręczające pożyczkę osoby trzecie, który stanowi załącznik nr 2
do niniejszej umowy pożyczki pieniężnej,
Deklaracja wekslowa:
W załączeniu składam do dyspozycji Stowarzyszenia „Samorządowe Centrum
Przedsiębiorczości i Rozwoju” z siedzibą w Suchej Beskidzkiej weksel własny in
blanco
Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” ma
prawo wypełnić weksel w przypadku niedotrzymania umownych terminów spłaty
pożyczki na sumę odpowiadającą mojemu zadłużeniu (kwota pożyczki wraz z należnymi
odsetkami) oraz kosztom, jakie Stowarzyszenie poniesie tytułem egzekucji należnych
mu środków.
Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” ma
prawo wypełnić weksel we wszystkich przypadkach, gdy służy mu prawo ściągania
swoich wierzytelności przed nadejściem terminu płatności, na sumę odpowiadającą
mojemu zadłużeniu.
Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” ma
prawo opatrzyć weksel datą płatności według swego uznania, zawiadamiając mnie
każdorazowo listem poleconym. List ten powinien być wysłany najpóźniej na 7
(słownie: siedem) dni przed terminem płatności weksla.
Stowarzyszenie

„Samorządowe

Centrum

Przedsiębiorczości

i

Rozwoju”

wypełniając weksel może opatrzyć go klauzulą „bez protestu” oraz wpisać domicyl i
domicyliata.
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i

Rozwoju” do umieszczenia klauzuli na wekslu oznaczającej przedłużenie do 5
(słownie: pięć) lat terminu przedstawienia weksla do zapłaty od dnia jego wystawienia.
Wyrażam ponadto zgodę, aby powiadomienie o wypowiedzeniu umowy pożyczki
stanowiło jednocześnie wezwanie do zapłaty weksla.
2)

Poręczenie spłaty pożyczki przez osoby trzecie, umowy poręczenia stanowią załącznik
nr 3 do niniejszej umowy.

3)

………………………………………………………………………………………

2. Pożyczkobiorca oświadcza, że wszystkie składniki majątku rzeczowego oraz finansowego,
jakie zostały użyte przez niego jako zabezpieczenie spłaty pożyczki są wolne od
jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich i nie stanowią przedmiotu w żadnym sporze
sądowym.
3. Pożyczkobiorca oświadcza, że nie są toczone przeciw niemu żadne postępowania sądowe
lub administracyjne, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na jego sytuację gospodarczą i
finansową.
4. Pożyczkobiorca oświadcza, że Pożyczka określona niniejszą umową wraz z innym
wsparciem publicznym, w tym w szczególności z dotacją, kredytem, pożyczką bądź
poręczeniem udzielonym w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze
środków funduszy strukturalnych, w szczególności z: Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu
Rybołówstwa oraz krajowych środków publicznych, stanowią nie więcej niż 100% wartości
kosztów przeznaczonych do rozliczenia..
§5
1. Pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę pożyczki z zachowaniem odpowiednich terminów
określonych w Regulaminie przyznawania pożyczek w następujących przypadkach:
1)

Niewypłacalności Pożyczkobiorcy,

2)

Wykorzystania pożyczki niezgodnie z celem, na jaki została przyznana,

3)

Nieterminowego regulowania przez Pożyczkobiorcę swoich zobowiązań w stosunku do
Pożyczkodawcy z tytułu otrzymanej pożyczki – opóźnienia większe niż 60 dni,

4)

Zawieszenia lub zaprzestania działalności przez Pożyczkobiorcę,

5)

Złożenia przez Pożyczkobiorcę niezgodnych z prawdą danych i/lub oświadczeń

6)

Niespełnienia innych warunków określonych w niniejszej umowie pożyczki pieniężnej lub
regulaminie przyznawania pożyczek.

2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do:
1)

Udostępniania

dokumentacji

oraz

przedstawiania

wyjaśnień

dotyczących

udzielonej

pożyczki,
2)

Przedstawiania na każde żądanie Pożyczkodawcy ewidencji księgowych/sprawozdań
finansowych, deklaracji podatkowych oraz informowania o swojej aktualnej sytuacji
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ekonomiczno – finansowej i majątkowej w celu umożliwienia bieżącej oceny zdolności do
terminowego regulowania pożyczki wraz z odsetkami,
3)

Umożliwienia Pożyczkodawcy badania wykorzystania pożyczki dokonywanego w siedzibie
Pożyczkobiorcy oraz sprawdzania przyjętych przez Pożyczkodawcę zabezpieczeń.

4)

Umożliwienia Pożyczkodawcy, Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości a także osobom
i instytucjom upoważnionych przez Fundusz, MCP, lub instytucję, która przejmie obowiązki
MCP,

lub

innemu

uprawnionemu

podmiotowi

zewnętrznemu,

przeprowadzenia

kontroli/audytu wykorzystania oraz spłaty pożyczki,
5)

Dostarczenia na prośbę Pożyczkodawcy opinii banków o Pożyczkobiorcy oraz informacji
o stanie zobowiązań z tytułu zawartych z bankami umów i przyjętych prawnych
zabezpieczeniach,

6)

Powiadomienia Pożyczkodawcy o zaciągniętych kredytach i/lub pożyczkach a także
udzielonych poręczeniach,

7)

Powiadomienia Pożyczkodawcy o wszelkich zmianach zawiązanych z jego nazwą,
siedzibą, statusem prawnym lub prowadzoną działalnością.

8)

Przechowywania oryginałów dokumentów, wraz z potwierdzeniami zapłaty w siedzibie
pożyczkobiorcy przez okres co najmniej 5 lat od dnia spłaty pożyczki.

9)

Przechowywania oryginałów dokumentów przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) lat od
dnia zawarcia umowy pożyczki [punkt tylko w przypadku gdy pożyczka stanowi pomoc
publiczną].

3. Pożyczkobiorca może złożyć umotywowany wniosek o zmianę umownego terminu spłaty rat
pożyczki, lub całości pożyczki, który będzie rozpatrzony przez Pożyczkodawcę w terminie 15
(piętnastu) dni, a o decyzji zostanie powiadomiony telefonicznie, listem poleconym lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Decyzję o zmianie terminu spłaty rat pożyczki, lub całości pożyczki Pożyczkodawca może
uzależnić od ustanowienia przez Pożyczkobiorcę dodatkowych zabezpieczeń spłaty pożyczki.
§6
Zmiany warunków umowy, szczególnie dotyczących zmiany terminów spłaty pożyczki lub rat
pożyczki, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
1. Konto bankowe Pożyczkodawcy:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
2. Konto bankowe Pożyczkobiorcy:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
§8
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową pożyczki pieniężnej mają zastosowanie przepisy
Regulaminu udzielania pożyczek oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Zmiany

danych

adresowych,

rejestrowych

(szczególnie

dotyczących

składu

organów

zarządzających i nadzorczych), numerów rachunków bankowych Stron nie stanowią zmiany
niniejszej umowy. Jednocześnie każda ze Stron zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania
na piśmie drugiej Strony o zaistnieniu takich zmian.
§10
Sądem właściwym do rozpatrywania spraw i/lub rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla
siedziby Pożyczkodawcy.
§11
Umowa została sporządzona w 3 (słownie: trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla
Pożyczkodawcy oraz jeden dla Pożyczkobiorcy.

Pożyczkobiorca

Pożyczkodawca

……………………………

………………………………
………………………………

Ja niżej podpisany(a) Imię i nazwisko zamieszkałym(ą) w miejscowość przy ulicy ulica
numer domu

legitymujący(a) się dowodem osobistym seria ………… numer …………………………

PESEL ……………………………………………… akceptuję wszystkie zobowiązania wynikające z zawartej
niniejszą umową pożyczki pieniężnej przez mojego współmałżonka Imię i nazwisko
Jednocześnie jako współmałżonek wystawcy opisanego w §4 ust.1 pkt 1 weksla in blanco z
klauzulą „bez protestu” wystawionego przez Imię i nazwisko wyrażam zgodę na wypełnienie tego
weksla przez Pożyczkodawcę zgodnie z opisaną w §4 ust.1 pkt 1 deklaracją wekslową.
Pożyczkodawca zobowiązuje się zawiadomić mnie o wypełnieniu weksla listem poleconym za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres:
…………………………
…………………………
przynajmniej na 7 (słownie: siedem) dni przed terminem płatności weksla. Jednocześnie wyrażam
zgodę aby zawiadomienie o wypełnieniu weksla zastąpiło przedstawienie weksla do zapłaty. W razie
nieodebrania zawiadomienia za datę doręczenia zawiadomienia uważa się dzień pierwszego
awizowania.
……………………………………………………………………………
Data i podpis
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