Program realizowany przez Ministra Gospodarki ze środków budżetowych

Przedsiębiorca nieubezpieczony
UMOWA POŻYCZKI Nr …
zawarta w …
w dniu … r.
na podstawie art. 45 ust. 1 w związku z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234,
poz. 1385 z późn. zm) – zwanej dalej „ustawą”, pomiędzy:
…, z siedzibą w …, przy ul. …, NIP …, REGON …, zarejestrowaną/ym w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …, w … Wydziale
Gospodarczym Sądu Rejonowego w …, reprezentowaną/ym przy zawieraniu niniejszej
Umowy przez …, zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia … r. Nr …,
którego kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy,
zwaną/ym dalej „Funduszem”.
a
…, z siedzibą w …, przy ul. …, NIP …, REGON …, zarejestrowaną/ym w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …, w … Wydziale
Gospodarczym Sądu Rejonowego w …, reprezentowaną/ym przy zawieraniu niniejszej
Umowy przez …, zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia … r. Nr …,
którego potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia stanowi/wydrukiem z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej
Umowy,
zwaną/ym dalej „Pożyczkobiorcą”,
zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”.
§ 1.
1. Na wniosek złożony w dniu …, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej umowy,
Fundusz udziela Pożyczkobiorcy, będącemu przedsiębiorcą poszkodowanym w wyniku
powodzi, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia … w sprawie … (Dz. U.
Nr …, poz. …) – zwanym dalej „rozporządzeniem”, pożyczki w wysokości … zł (słownie: …
złotych), na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz Regulaminie udzielania
pożyczek stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
2. Kwota pożyczki zostanie wypłacona Pożyczkobiorcy jednorazowo w formie przelewu
na rachunek bankowy nr … prowadzony przez …, niezwłocznie po zawarciu niniejszej
umowy.
3. Zabezpieczeniem spłaty otrzymanej pożyczki jest weksel in blanco.
4. Pożyczka udzielana Pożyczkobiorcy jest pomocą publiczną udzielaną na podstawie
ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem
skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385 z późn. zm.), zatwierdzoną decyzją Komisji
Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. K(2011)9390, jako pomoc państwa Nr SA. 33180
(2011/N) zgodna z zasadami wspólnego rynku.
§ 2.
1. Pożyczkę Pożyczkobiorca jest obowiązany wykorzystać w okresie 6 miesięcy
liczonym od dnia zawarcia niniejszej umowy.
2. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do:
1) wykorzystania otrzymanej pożyczki na usuwanie szkód w rzeczowych aktywach trwałych
lub obrotowych powstałych w wyniku powodzi, o której mowa w rozporządzeniu;

1

Program realizowany przez Ministra Gospodarki ze środków budżetowych

Przedsiębiorca nieubezpieczony
2) przedłożenia Funduszowi rozliczenia wykorzystania otrzymanej pożyczki wraz
z fakturami i rachunkami stanowiącymi jego podstawę.
3. Rozliczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Pożyczkobiorca będący płatnikiem
podatku od towarów i usług dokonuje w kwotach netto.
4. Na wniosek Pożyczkobiorcy złożony nie później niż 14 dni przed upływem okresu,
o którym mowa w ust. 1, Fundusz może przedłużyć ten okres o kolejne 3 miesiące.
5. Przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze aneksu
do niniejszej umowy.
6. W przypadku nie złożenia przez Przedsiębiorcę rozliczenia, o którym mowa w ust. 2
pkt 2 – Fundusz odmawia umorzenia pożyczki.
§ 3.
Podstawę udzielenia pożyczki stanowią:
1) wniosek o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami;
2) oszacowanie szkód.
§ 4.
1. Prawidłowo wykorzystana i rozliczona pożyczka lub jej część podlega umorzeniu
w 75%.
2. Decyzję dotyczącą umorzenia pożyczki podejmuje Fundusz po dokonaniu kontroli
poniesionych przez Pożyczkobiorcę wydatków.
3. W przypadku pozytywnej decyzji Funduszu w sprawie umorzenia pożyczki – za dzień
jej umorzenia uznaje się dzień złożenia przez Pożyczkobiorcę rozliczenia jej wykorzystania.
4. W przypadku niewykorzystania otrzymanej pożyczki lub jej części Pożyczkobiorca
zwraca niewykorzystaną część na rachunek bankowy Funduszu nr …, prowadzony przez …
Kopia dowodu wpłaty stanowi załącznik do rozliczenia, o którym mowa w ust. § 2 ust. 2 pkt
2. Zwracana kwota nie podlega oprocentowaniu.
§ 5.
1. Pozostałe do spłaty 25% kwoty wykorzystanej i prawidłowo rozliczonej pożyczki lub
jej części Pożyczkobiorca spłaca według harmonogramu, uwzględniającego 9-cio miesięczny
termin karencji liczony od dnia zawarcia niniejszej umowy, dołączanego do decyzji, o której
mowa w § 4 ust. 2. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 3 lata liczone od dnia
następującego po dniu zawarcia niniejszej umowy. Spłata następuje na rachunek Funduszu,
o którym mowa w § 4 ust. 4.
2. Nieumorzona część pożyczki nie podlega oprocentowaniu.
3. Pożyczkobiorca może dokonać wcześniejszej spłaty nieumorzonej kwoty pożyczki.
O zamiarze przedterminowej spłaty pożyczki lub jej części Pożyczkobiorca zawiadamia
Fundusz.
§ 6.
1. W ramach kontroli, o której mowa w § 4 ust. 2, Pożyczkobiorca jest obowiązany
do udostępnienia przedstawicielom Funduszu dokumentów księgowych związanych
z wykorzystaniem udzielonej pożyczki oraz do udzielania wszelkich, wymaganych przez
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, informacji w zakresie niezbędnym do obsługi
udzielonej pożyczki od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia spłaty wymaganej części
udzielonej pożyczki.
2. W przypadku:

2

Program realizowany przez Ministra Gospodarki ze środków budżetowych

Przedsiębiorca nieubezpieczony
1) odmowy umożliwienia Funduszowi przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 4 ust. 2,
2) stwierdzenia przez Fundusz nieprawdziwości oświadczeń złożonych we wniosku
o pożyczkę
– przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu otrzymanej pożyczki wraz z ustawowymi
odsetkami liczonymi od dnia zawarcia niniejszej umowy.
3. W przypadku stwierdzenia przez Fundusz w ramach kontroli, o której mowa w § 4 ust.
2, że pożyczka lub jej część została wykorzystana niezgodnie z celem określonym w ustawie,
przedsiębiorca jest obowiązany do spłaty wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem kwoty
pożyczki powiększonej o ustawowe odsetki liczone od dnia zawarcia niniejszej umowy.
§ 7.
1. Zwrot otrzymanej pożyczki w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 2, następuje
na podstawie decyzji funduszu w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej Pożyczkobiorcy.
2. Spłata otrzymanej pożyczki lub jej części w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 3,
następuje na podstawie decyzji Funduszu, zgodnie z dołączonym do niej harmonogramem
spłaty. W przypadku nieprawidłowego wykorzystania części pożyczki – pozostała,
prawidłowo wykorzystana kwota podlega umorzeniu.
3. W przypadku złożenia przez Pożyczkobiorcę odwołania do ministra właściwego
do spraw gospodarki – 14 dniowy termin jest liczony od dnia uprawomocnienia się
rozstrzygnięcia ministra właściwego do spraw gospodarki.
§ 8.
1. Termin spłaty pożyczki lub jej części uważa się za zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca
dokonał przelewu najpóźniej w dniu wyznaczonym do spłaty.
2. Spłata lub zwrot następują na rachunek Funduszu, o którym mowa w § 4 ust. 4.
§ 9.
1. Wszelkie powiadomienia i informacje, które Strony będą sobie przekazywać
w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i Strony
zobowiązują się do ich doręczania za potwierdzeniem odbioru, w szczególności
za pośrednictwem poczty, na następujące adresy:
1) w przypadku ww. korespondencji pochodzącej od Funduszu adresem właściwym
dla doręczeń Pożyczkobiorcy jest adres: …;
2) w przypadku korespondencji pochodzącej od Pożyczkobiorcy adresem właściwym
dla doręczeń Funduszu jest adres: ….
2. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu,
o którym mowa w ustępie poprzedzającym. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo
wysłane pod dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone.
§ 10.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Regulaminu
udzielania pożyczek oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy
oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.
§ 12.
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Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Przedsiębiorcy.
§ 13.
Umowa została zawarta na okres od dnia jej zawarcia do dnia całkowitej spłaty zobowiązań
wynikających z tytułu udzielenia pożyczki.
§ 14.
Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze Stron.

Załączniki:
1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia … r. Nr …. Funduszu.
2. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia … r. Nr …. Pożyczkobiorcy.
3. Wniosek o pożyczkę złożony przez Pożyczkobiorcę.
4. Regulamin udzielania pożyczek.
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