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UMOWA INWESTYCYJNA 

nr […]/OP1/2019 Z DNIA […] 
 

zawarta we Wrocławiu pomiędzy  

Agencją Leasingu i Finansów S.A.  

50-048 Wrocław, ul. Piłsudskiego 13,   

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000418213, 

NIP 8942937171, REGON 020727376  

Kapitał zakładowy w kwocie 3.279.809 PLN  wpłacony w całości 

 

zwaną dalej Pośrednikiem Finansowym, 

reprezentowaną przez : 

1. Jarosława Borzymowskiego – Prezesa Zarządu 

 

a: 

 

Nazwa: […] 

Siedziba: […] 

Organ rejestrowy [.], numer w rejestrze: [.] 

NIP: […] 

REGON: […] 

 

reprezentowaną/ym przez : 

1. […] – […] 

2. […] – […] 

 

///////////////////////////////////// 

 

[…] – przedsiębiorcą działającym pod firmą […]  

Prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej 

NIP [.] 

REGON [.] 

Adres głównego miejsca wykonywania działalności […],  

 

Legitymującym się: numerem PESEL […], oraz dowodem osobistym wydanym w dniu […] r. przez […] serii […] i 

numerze […] 

Adres zameldowania […], Zamieszkałym w […]. 
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///////////////////////////////////// 

 

[…] – przedsiębiorcą działającym pod firmą […]  

Prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej 

NIP […] 

 

Legitymującym się: numerem PESEL […], oraz dowodem osobistym wydanym w dniu […] r. przez […] serii […] i 

numerze […] 

Adres zameldowania […], Zamieszkałym w […]. 

 

oraz 

 

[…] – przedsiębiorcą działającym pod firmą […]  

Prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej 

NIP […] 

Legitymującym się: numerem PESEL […], oraz dowodem osobistym wydanym w dniu […] r. przez […] serii […] i 

numerze […] 

Adres zameldowania […], Zamieszkałym w […]. 

 

wspólnikami spółki cywilnej pod firmą: […] 

NIP […] 

REGON […] 

Adres głównego miejsca wykonywania działalności […],  

 

 

zwanym dalej Ostatecznym Odbiorcą  

Pośrednik Finansowy i Ostateczny Odbiorca zwany jest dalej Stroną, a łącznie  Stronami 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1  

1. Na postawie niniejszej umowy Pośrednik Finansowy udziela Ostatecznemu Odbiorcy pożyczki pieniężnej w celu i na 

warunkach szczegółowo opisanych w postanowieniach niniejszej umowy. 

2. Niniejsza umowa jest „Umową Inwestycyjną” w rozumieniu „Regulaminu udzielania pożyczek przez Agencję 

Leasingu i Finansów S.A. jako Pośrednika Finansowego działającego na podstawie Umowy Operacyjnej nr 

2/RPOP/3317/2017/V/DIF/025 zawartej 20.09.2017 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego” wydanie V2 z dnia 

25.05.2018 r., zwanego dalej „Regulaminem” i będzie dalej oznaczana jako Umowa Inwestycyjna.  

3. Terminy oznaczone w Umowie Inwestycyjnej dużą literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie, chyba że w 

Umowie Inwestycyjnej wskazano wyraźnie inaczej. 

4. Ostateczny Odbiorca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy Inwestycyjnej otrzymał od Pośrednika Finansowego  

treść Regulaminu, jak również potwierdza zapoznanie się z jego treścią, zrozumienie oraz akceptację wszystkich 

jego postanowień. 

 

§2  

1. Ostateczny Odbiorca oświadcza, że: 
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1.1. 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.), 

1.2. 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, 

1.3. jest mikro,  małym lub średnim 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, 

1.4. nie jest wykluczony, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w 

sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli 

Ostateczny Odbiorca ubiega się o pomoc de minimis), 

1.5. nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub 

wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji, 

1.6. nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania prawne, mogące mieć negatywny wpływ na jego sytuację 

gospodarczą i finansową, 

1.7. osoba/osoby podpisujące niniejszą umowę są uprawnione do reprezentowania Ostatecznego Odbiorcy w 

rozumieniu stosownych przepisów prawa oraz  

1.7.1. nie orzeczono wobec niej/nich zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 z 

późniejszymi zmianami), 

1.7.2. nie toczy się wobec niej/nich postępowanie w przedmiocie orzeczenia takiego zakazu, 

 

[do wyboru lub usunięcia] 

1.7.3. pozostaje w związku małżeńskim z [...], z którą/ym pozostaje w ustawowej wspólności majątkowej. 

Wspólność ta nie została zniesiona ani ograniczona, nie toczy się też postępowanie w tym przedmiocie. 

1.7.4. nie pozostaje w związku małżeńskim. 

1.7.5. pozostaje w związku małżeńskim z […], ale nie łączy ich wspólność majątkowa. 

 

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI 

§3  

1. Jednostkowa Pożyczka udzielona w ramach niniejszej Umowy Inwestycyjnej zostanie przez Ostatecznego Odbiorcę 

przeznaczona na następujące wydatki w ramach Inwestycji: 

1.1. […] 

1.2. […] 

1.3. […] 

2. PKD działalności związanej z inwestycją: […] 

3. Inwestycja realizowana będzie: [adres] 

4. Strony  oświadczają, że wskazany wyżej sposób wykorzystania Jednostkowej Pożyczki jest zgodny §5 i §6 

Regulaminu, a Ostateczny Odbiorca dodatkowo zapewnia, że Jednostkowa Pożyczka nie zostanie przeznaczona na 

żaden z celów wymienionych w §7 Regulaminu. 

ROZLICZENIE WYDATKÓW 

§4  

1. Ostateczny Odbiorca zobowiązuje się przedstawić Pośrednikowi Finansowemu kompletną dokumentację 

potwierdzającą w sposób jednoznaczny, że kwota Jednostkowej Pożyczki została wykorzystana zgodnie z 

przeznaczeniem, na jaki została udzielona w terminie do [90/180] dni kalendarzowych od daty całkowitej wypłaty 
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Pożyczki do Ostatecznego Odbiorcy, w zakresie określonym w §24 ust 1 pkt 1.1. Regulaminu przewidzianym dla 

Kontroli zza biurka określonych w Regulaminie. 

2. Pośrednik Finansowy dokona weryfikacji wskazanej w ust. 1 dokumentacji w sposób i w trybie przewidzianym dla 

Kontroli zza biurka, zgodnie z §24 ust. 1 pkt 1.1. Regulaminu i w terminie 14 dni przekaże Ostatecznemu Odbiorcy 

informację pokontrolną. 

3. Ostateczny Odbiorca ma prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń i wyjaśnień do informacji pokontrolnej w terminie 

5 dni roboczych od daty jej otrzymania. 

4. Po zapoznaniu się z zastrzeżeniami i wyjaśnieniami Ostatecznego Odbiorcy, o których mowa w ust. 3 powyżej, 

Pośrednik Finansowy wydaje w terminie nie dłuższym niż 14 dni zalecenia pokontrolne, które Ostateczny Odbiorca 

jest zobowiązany wdrożyć w czasie wskazanym w tych zaleceniach. 

UDOSTĘPNIENIE POŻYCZKI 

§5  

1. Pośrednik Finansowy udziela Ostatecznemu Odbiorcy Jednostkowej Pożyczki w kwocie […] zł (słownie: […])  na 

okres […] miesięcy liczony od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty pierwszej transzy Jednostkowej Pożyczki. 

2. Pośrednik Finansowy udziela Ostatecznemu Odbiorcy Jednostkowej Pożyczki pod warunkiem uzyskania wkładu 

Funduszu Funduszy od Menadżera Funduszu Funduszy oraz pod warunkiem terminowego ustanowienia przez  

Ostatecznego Odbiorcę wymaganych zabezpieczeń zwrotu pożyczki określonych w §7 ust. […]. 

3. Jednostkowa Pożyczka zostanie udostępniona w formie przelewu na rachunek bankowy Ostatecznego Odbiorcy lub 

Dostawcy, wskazany w pisemnej dyspozycji wypłaty środków złożonej przez Ostatecznego Odbiorcę.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, Jednostkowa Pożyczka musi zostać wypłacona w całości w terminie do 90 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej umowy, nie później jednak niż do dnia 05.08.2019 r. 

5. Ostateczny Odbiorca jest zobowiązany do ustanowienia wymaganych zabezpieczeń zwrotu Jednostkowej Pożyczki 

wskazanych w §7 ust.[…] niniejszej umowy oraz do złożenia dyspozycji wypłaty środków w terminie do trzech dni 

roboczych przed upływem terminu określonego w ust.  4 powyżej. 

ZWROT POŻYCZKI 

§6  

1. Ostateczny Odbiorca jest zobowiązany zwrócić przedmiot Jednostkowej Pożyczki wraz z należnymi odsetkami na 

rachunek bankowy Pośrednika Finansowego prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. o numerze 

65105015751000009031346050.  

2. Ostateczny Odbiorca zapłaci Pośrednikowi Finansowemu odsetki za korzystanie z przedmiotu Jednostkowej 

Pożyczki w wysokości […] % w stosunku rocznym. 

2.1. Jednostkowa Pożyczka jest oprocentowana na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu. / Jednostkowa Pożyczka jest oprocentowana na warunkach rynkowych zgodnie 

z postanowieniami Regulaminu, przy zastosowaniu marży […%.]  

3. Jednostkowa Pożyczka wraz z odsetkami zostanie zwrócona przez Ostatecznego Odbiorcę w [..] ratach, z […] 

miesięcznym okresem karencji w spłacie kapitału liczonym od daty uruchomienia, tj. wypłaty pierwszej transzy 

Jednostkowej Pożyczki. 

3.1. Preferencyjny Okres spłaty/okres karencji zastosowano ze względu na [realizację Inwestycji w zakresie 

Inteligentnych Specjalizacji tj. […] / ze względu na posiadanie przez Ostatecznego Odbiorcę statusu 

przedsiębiorstwa ekologicznego, tj. […] / realizację przez Ostatecznego Odbiorcę Inwestycji ekologicznych, tj. 

[…]. 

4. W dacie udostępnienia transzy Pożyczki Pośrednik Finansowy sporządzi i prześle Ostatecznemu Odbiorcy 

Harmonogram Spłat uwzględniający wypłaconą transzę, który to Harmonogram Spłat zostanie zaktualizowany po 

wypłacie każdej kolejnej transzy. Tak sporządzony Harmonogram Spłat stanowił będzie załącznik do niniejszej 

Umowy Inwestycyjnej, jednak nie wymaga podpisu Ostatecznego Odbiorcy, a jego zmiana nie będzie stanowiła 

zmiany Umowy Inwestycyjnej. 



 

Str. 5/10 

Umowa Inwestycyjna OP1 V2 25.05.2018 

[…/OP1/201…] 

5. W przypadku niewykorzystania przez Ostatecznego Odbiorcę całości lub części kwoty Jednostkowej Pożyczki 

zgodnie z przeznaczeniem, zwraca on niewykorzystaną kwotę Jednostkowej Pożyczki wraz z odsetkami w wysokości 

określonej w §19 ust. 8 Regulaminu na rachunek bankowy Pośrednika Finansowego prowadzony przez ING Bank 

Śląski S.A. o numerze 60105015751000009031346043. 

ZABEZPIECZENIE ZWROTU POŻYCZKI 

§7  

1. Ostateczny Odbiorca zabezpieczy zwrot Jednostkowej Pożyczki wraz z odsetkami oraz zapłatę innych, określonych 

w Regulaminie, należności Pośrednika Finansowego, poprzez: 

1.1. [X] weksel własny in blanco z wystawienia Ostatecznego Odbiorcy wraz z deklaracją wekslową (zawartą w 

treści par. 16 Regulaminu). 

1.2. [.] Weksel własny wystawiony przez podmiot inny niż Ostateczny Odbiorca: [szczegóły], 

1.3. [.] Gwarancję lub poręczenie innego podmiotu: [szczegóły], 

1.4. [.] Hipotekę na nieruchomości przemysłowej/niemieszkalnej: [szczegóły], 

1.5. [.] Hipotekę na nieruchomości mieszkalnej niezamieszkałej: [szczegóły], 

1.6. [.] Hipotekę na nieruchomości mieszkalnej zamieszkałej: [szczegóły], 

1.7. [.] Hipotekę na własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego lub prawie do domu 

jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej na nieruchomości niezamieszkałej: [szczegóły], 

1.8. [.] Hipotekę na własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego lub prawie do domu 

jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej na nieruchomości zamieszkałej: [szczegóły], 

1.9. [.] Hipotekę na prawie do lokalu użytkowego: [szczegóły], 

1.10. [.] Hipotekę na użytkowaniu wieczystym: [szczegóły], 

1.11. [.] Hipotekę na gruncie własnym: [szczegóły], 

1.12. [.] Zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej – środkach transportu: [szczegóły], 

1.13. [.] Zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej – maszynach i urządzeniach: [szczegóły], 

1.14. [.] Zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej – zapasach: [szczegóły],  

1.15. [.] Przeniesienie na Pośrednika Finansowego przez Ostatecznego Odbiorcę prawa własności rzeczy ruchomej – 

środków transportu: [szczegóły],  

1.16. [.] Przeniesienie na Pośrednika Finansowego przez Ostatecznego Odbiorcę prawa własności rzeczy ruchomej – 

maszyn i urządzeń: [szczegóły],  

1.17. [.] Przeniesienie na Pośrednika Finansowego przez Ostatecznego Odbiorcę prawa własności rzeczy ruchomej – 

zapasów: [szczegóły], 

1.18. [.] Przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej wystawionej przez firmę ubezpieczeniową i na warunkach 

akceptowanych przez Pośrednika Finansowego: [szczegóły: Ubezpieczenie majątkowe finansowanej 

inwestycji. Cesja wierzytelności do wysokości pożyczki.], 

1.19. [.] Poręczenie wekslowe: [szczegóły], 

1.20. [.] Poręczenie cywilne: [szczegóły], 

1.21. [.] Dobrowolne poddanie się egzekucji przez Ostatecznego Odbiorcę: [szczegóły], 

1.22. [.] Dobrowolne poddanie się egzekucji przez osobę trzecią: [szczegóły], 

1.23. [.] Cesja wierzytelności: [szczegóły], 

1.24.  Inne: [szczegóły]. 

ZOBOWIĄZANIA STRON 

§8  

1. Ostateczny Odbiorca zobowiązuje się do: 

1.1. realizowania Umowy Inwestycyjnej zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego, 

1.2. realizowania Umowy Inwestycyjnej z należytą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru jego 

działalności oraz nieangażowania się w działania sprzeczne z zasadami Unii Europejskiej; 

1.3. zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy Inwestycyjnej, 
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1.4. przedstawiania Pośrednikowi Finansowemu, Menadżerowi Funduszu Funduszy, Instytucji Zarządzającej lub 

Instytucji Pośredniczącej wszelkich informacji dotyczących otrzymanego wsparcia na potrzeby monitorowania 

realizacji Projektu, jego ewaluacji i oceny, a także odpowiedniego monitorowania realizowanych działań 

Ostatecznego Odbiorcy; 

1.5. prowadzenia odpowiedniej dokumentacji i ewidencji księgowej związanej z Inwestycją, pozwalającej na 

zachowanie prawidłowej ścieżki audytu; 

1.6. przestrzegania zasad dotyczących unikania nakładania się finansowania przyznanego z EFSI, z innych funduszy, 

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

zgodnie z art. 37 ust 9 Rozporządzenia 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; 

1.7. poddania się wszelkiego rodzaju kontroli Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, 

Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej, Menadżera, Pośrednika Finansowego lub innych 

uprawnionych podmiotów, na zasadach określonych w Regulaminie, mogących mieć zastosowanie do 

Ostatecznego Odbiorcy; 

1.8. przechowywania na powszechnie uznawanych nośnikach danych odpowiedniej dokumentacji związanej z 

zawarciem i wykonaniem  Umowy Inwestycyjnej (w szczególności: wniosek o udzielenie pożyczki z 

załącznikami, niniejsza Umowa Inwestycyjna z załącznikami oraz dokumenty potwierdzające wydatkowanie 

środków z udzielonej Jednostkowej Pożyczki)  przez 10 lat od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej przez 

Ostatecznego Odbiorcę, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego terminu, pod warunkiem 

wcześniejszego pisemnego poinformowania o tym Ostatecznego Odbiorcy; 

1.9. udostępniania, zgodnie z przepisami prawa, Pośrednikowi Finansowemu, Menadżerowi, Instytucji 

Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej 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.  

1.10. pisemnego zawiadomienia Pośrednika Finansowego o następujących okolicznościach: 

1.10.1. zmianie danych osobowych oraz danych przedsiębiorstwa, w szczególności miejsca zamieszkania, 

siedziby przedsiębiorstwa, firmy przedsiębiorstwa 

1.10.2. zamiarze zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności wniesienia 

przedsiębiorstwa do spółki, przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę, połączenia z innym 

przedsiębiorstwem lub podjęcia innych działań dotyczących przedsiębiorstwa lub jego majątku, które 

mogłyby utrudnić czy uniemożliwić Pośrednikowi Finansowemu zaspokojenie roszczeń wynikających z 

niniejszej umowy. 

2. Ostateczny Odbiorca przyjmuje do wiadomości, że: 

2.1. w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Operacyjnej Nr 2/RPOP/3317/2017/V/DIF/025 Instrument 

Finansowy – Mała Pożyczka Inwestycyjna zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako 

Menadżerem a Agencją Leasingu i Finansów Spółka Akcyjna jako Pośrednikiem Finansowym lub umowy o 

finansowanie projektu pn. „2.1.1. Nowe produkty i usługi – Utworzenie przez beneficjenta Funduszu 

Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek / poręczeń ostatecznym 

odbiorcom w ramach przedmiotowego poddziałania””, zawartą w dniu 8 grudnia 2016 r. pomiędzy Zarządem 

Województwa Opolskiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014 - 2020, w imieniu którego 

występuje Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pełniącym rolę 

Menadżera Funduszu Funduszy, wszystkie prawa i obowiązki Pośrednika Finansowego wynikające z niniejszej 

Umowy  Inwestycyjnej  przechodzą, odpowiednio, na Menadżera, Instytucję Zarządzającą/Instytucję 

Pośredniczącą  lub inny podmiot wskazany przez Instytucję Zarządzającą/Instytucje Pośredniczącą; 
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2.2. Pośrednik Finansowy jest uprawniony do dochodzenia roszczeń, przysługujących zarówno Pośrednikowi 

Finansowemu jak i Menadżerowi lub Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej, przeciwko 

Ostatecznemu Odbiorcy w drodze negocjacji lub innych kroków prawnych, w tym do podejmowania 

dopuszczalnych prawem czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla dochodzenia roszczeń 

wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Inwestycyjnej przez Ostatecznego 

Odbiorcę. 

2.3. przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Instytucji Zarządzającej / 

Instytucji Pośredniczącej, Menadżera, Pośrednika Finansowego lub inne uprawnione instytucje są uprawnione 

do wstępu na teren i dostęp do dokumentów w celu zapewnienia legalności i zgodności z prawem 

finansowania z operacji oraz działalności Ostatecznego Odbiorcy 

SKUTKI NIE WYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§9  

1. Pośrednik Finansowy jest upoważniony do odstąpienia od niniejszej Umowy Inwestycyjnej w przypadku: 

1.1. nieuzyskania przez Pośrednika Finansowego od Menadżera Funduszu Funduszy wkładu Funduszu Funduszy 

przeznaczonego na wypłatę Ostatecznemu Odbiorcy Pożyczki Jednostkowej w terminie przewidzianym w §5 

ust.4;  

1.2. braku złożenia przez Ostatecznego Odbiorcę dyspozycji wypłaty pożyczki  w całości lub w części w terminie 

określonym w  §5 ust.5. 

1.3. braku ustanowienia przez Ostatecznego Odbiorcę zabezpieczenia określonego w §7 ust. […] w terminie 

określonym w §5 ust.5.  

2. Oświadczenie Pośrednika Finansowego o odstąpieniu od Umowy Inwestycyjnej z przyczyn wskazanych w ust. 1 

powyżej może zostać złożone w terminie 1 miesiąca od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie od umowy. 

3. Pośrednik Finansowy jest upoważniony do rozwiązania niniejszej Umowy Inwestycyjnej bez wypowiedzenia w 

przypadku: 

4.1. podania przez Ostatecznego Odbiorcę podczas ubiegania się o pożyczkę lub przy zawarciu Umowy 

Inwestycyjnej nieprawdziwych informacji, posłużenia się przez Ostatecznego Odbiorcę sfałszowanymi lub 

przerobionymi dokumentami, w szczególności będących podstawą oceny przez Pośrednika Finansowego 

Wniosku o udzielenie pożyczki; 

4.2. wykorzystania przez Ostatecznego Odbiorcę  środków otrzymanych na podstawie niniejszej Umowy (w całości 

lub w części) na cel inny niż w niej określony, niezgodnie z Umową Inwestycyjną lub przepisami prawa; 

4.3. opóźnienia się Ostatecznego Odbiorcy ze spłatą rat pożyczki w wysokości co najmniej dwukrotności raty 

wskazanej  w Harmonogramie Spłaty; 

4.4. zaistnienia stanu niewypłacalności Ostatecznego Odbiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171, z późn.zm.);  

4.5. wszczęcia w stosunku do Ostatecznego Odbiorcy postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości,  

4.6. orzeczenia bądź wszczęcia wobec Ostatecznego Odbiorcy postępowania o orzeczenie zakazu prowadzenia 

działalności gospodarczej na podstawie przepisów wskazanej ustawy Prawo upadłościowe; 

4.7. postawienia Ostatecznego Odbiorcy w stan likwidacji albo faktycznego zaprzestania przez niego prowadzenia 

lub zawieszenia działalności gospodarczej; 

4.8. zaistnienia zdarzeń powodujących unicestwienie złożonych przez Ostatecznego Odbiorcę  zabezpieczeń zwrotu 

Jednostkowej Pożyczki albo zmniejszających ich wartość; 

4.9. ziszczenia się przesłanek zwrotu środków pomocowych, zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych, 

4. Pośrednik Finansowy może ponadto rozwiązać Umowę Inwestycyjną za siedmiodniowym wypowiedzeniem w 

przypadku, gdy Ostateczny Odbiorca: 

4.1. odmówi poddania się kontroli lub uniemożliwi przeprowadzenie kontroli określonej w niniejszej Umowie i/lub 

Regulaminie 

4.2. nie przystąpi do realizacji zaleceń pokontrolnych w wyznaczonym mu w tym celu terminie lub nie wywiąże się 

w sposób należyty z ich realizacji 
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4.3. nie ustanowi w terminie zabezpieczenia dodatkowego, o którym mowa w §14  ust.  4  Regulaminu,  

4.4. nie wznowi ubezpieczenia przedmiotu Inwestycji lub przedmiotu zabezpieczenia bądź nie dokona cesji praw z 

polisy ubezpieczeniowej na Pośrednika Finansowego w terminie 30 dni przed upływem okresu 

dotychczasowego ubezpieczenia, 

4.5. nie wykona obowiązku dostarczenia dodatkowych dokumentów wymaganych przez Pośrednika Finansowego 

lub żądanych przez niego informacji, w szczególności dla potrzeb monitoringu i kontroli w wyznaczonym w 

tym celu terminie. 

4.6. podejmie działania określone w §9 ustępie 2 punkt 2.8.2 bez uprzedniego, pisemnego zawiadomienia 

Pożyczkodawcy albo pomimo jego sprzeciwu 

5. W wypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Inwestycyjnej Pośrednik Finansowy jest zwolniony od 

dalszych świadczeń w niej określonych, w szczególności z obowiązku wypłacenia pozostałych transz Jednostkowej  

Pożyczki. 

6. Jeżeli Umowa Inwestycyjna wygasła wskutek jej wypowiedzenia przez Pośrednika Finansowego albo w następstwie 

odstąpienia od niej, Ostateczny Odbiorca ma obowiązek zwrotu Jednostkowej Pożyczki w terminie siedmiu dni od 

wygaśnięcia Umowy Inwestycyjnej. 

7. Jeśli Pośrednik zawarł z Ostatecznym Odbiorcą dwie Umowy Inwestycyjne, w przypadku wypowiedzenia przez 

Pożyczkobiorcę jednej z nich Pośrednikowi Finansowemu przysługuje – według własnego wyboru -  prawo do 

wypowiedzenia także drugiej łączącej go z Ostatecznym Odbiorcą Umowy Inwestycyjnej. W takim przypadku 

postanowienia  ustępów 5 i 6 powyżej stosuje się odpowiednio. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

§10  

1. Ostateczny Odbiorca przyjmuje do wiadomości, że administratorami jego danych osobowych są: Instytucja 

Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z siedzibą w ul. 

Piastowska 14, 45-082 Opole oraz Ministerstwo Rozwoju, które powierzyły ich przetwarzanie Menadżerowi – 

Bankowi Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa. 

2. Menadżer na podstawie Porozumienia w sprawie zasad powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z 

realizacją Umowy Operacyjnej Nr 2/RPOP/3317/2017/V/DIF/025 Instrument Finansowy – Mała Pozyczka 

Inwestycyjna, powierzył przetwarzanie danych osobowych Pośrednikowi Finansowemu - Agencji Leasingu i 

Finansów S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Józefa Piłsudskiego 13, kod pocztowy: 50-048, telefon: +48 71 77 

19 100, adres e-mail: biuro@alif.pl. 

3. Ostateczny Odbiorca wyraża zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie jego danych osobowych 

obecnie i w przyszłości oraz danych objętych tajemnicą bankową oraz danych niezbędnych do realizacji procesu 

udzielania pożyczek dla MŚP zgodnie z art.6 ust.1 pkt a) Rozporządzenia RODO1  przez Instytucja Zarządzająca 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z siedzibą w ul. Piastowska 14, 

45-082 Opole, Ministerstwo Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego i Pośrednika Finansowego w celu 

prawidłowego wykonania umowy pożyczki (Umowy Inwestycyjnej), oraz monitorowania, analizy, 

sprawozdawczości i windykacji, w szczególności: 

3.1. podjęcia na wniosek (żądanie) Ostatecznego Odbiorcy działań w celu zawarcia przez Pośrednika Finansowego 

umowy pożyczki (Umowy Inwestycyjnej)  

3.2. ustanowienia na rzecz Pośrednika Finansowego realizacji prawnego zabezpieczenia spłaty Umowy 

Inwestycyjnej 

3.3. oceny zdolności do spłaty pożyczki oraz zarządzania ryzykiem niespłacenia pożyczki w terminie, w tym 

dochodzenia wierzytelności 

3.4. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Pośredniku Finansowym oraz powyższych podmiotach w 

związku z prowadzoną działalnością i realizacją zawartych Umowy Inwestycyjnej, Umowy Operacyjnej 

(Umowa Operacyjna Nr 2/RPOP/3317/2017/V/DIF/025 Instrument Finansowy – Mała Pożyczka Inwestycyjna 

zawarta pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem a Agencją Leasingu i Finansów Spółka 

Akcyjna jako Pośrednikiem Finansowym) Umowy o Finansowanie (Umowa o Finansowanie - Umowa o 
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Finansowanie Projektu pn. „2.1.1. Nowe produkty i usługi – Utworzenie przez beneficjenta Funduszu 

Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek / poręczeń ostatecznym 

odbiorcom w ramach przedmiotowego poddziałania””, zawartą w dniu 8 grudnia 2016 r. pomiędzy Zarządem 

Województwa Opolskiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014 - 2020, w imieniu którego 

występuje Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pełniącym rolę 

Menadżera Funduszu Funduszy), w tym na potrzeby kontroli, monitorowania, sprawozdawczości oraz 

ewaluacji, budowania baz danych, wykonywania oraz zamawiania przez powyższe podmioty analiz w zakresie 

spójności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPOWO), realizacji polityk, w tym 

polityk horyzontalnych, oceny skutków RPOWO, a także oddziaływań makroekonomicznych oraz na 

przeprowadzanie badań ankietowych, w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez powyższe 

podmioty 

3.5. wewnętrznych celów administracyjnych Pośrednika Finansowego (sprawozdawczość, analizy itp.) 

3.6. udostępniania informacji gospodarczych 

3.7. marketingu i promocji usług oferowanych przez Pośrednika Finansowego 

4. Ostateczny Odbiorca oświadcza, że został poinformowany, że przetwarzanie obejmuje także udostępnianie jego 

danych osobowych innym odbiorcom, w tym: 

4.1. biurom informacji gospodarczej, w tym spółce: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w 

Warszawie, 

4.2. spółce: Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, 

4.3. podmiotom uprawnionym do kontroli i audytu działalności Ostatecznego Odbiorcy, Pośrednika Finansowego i 

Menadżera – Banku Gospodarstwa Krajowego, w tym: Komisji Europejskiej, Europejskiemu Trybunałowi 

Obrachunkowemu lub innym uprawnionym podmiotom oraz partnerom biznesowym Pośrednika 

Finansowego, z którymi Pośrednik Finansowy współpracuje w celu wywiązania się z postanowień Umowy 

Operacyjnej oraz Umów Inwestycyjnych, w szczególności podmiotom dostarczającym Pośrednikowi 

Finansowemu usługi prawne, windykacyjne oraz księgowe 

4.4. podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§11  

1. Zmiana treści Umowy Inwestycyjnej wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie Inwestycyjnej jej Strony są związane przepisami prawa oraz 

Regulaminem. 

3. Sądem właściwym do rozwiązywania sporów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, będzie sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Pośrednika Finansowego. 

4. Pośrednik Finansowy oświadcza, iż uzyskał wszelkie upoważnienia i zezwolenia wymagane lub pożądane w celu 

zgodnego z prawem zawarcia niniejszej Umowy, a także w celu wykonania praw i obowiązków wynikających z 

niniejszej Umowy, które to upoważnienia są ważne i skuteczne. 

§12  

1. Wszelkie oświadczenia woli Stron składane w wykonaniu praw i obowiązków określonych w Umowie Inwestycyjnej, 

wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej. 

2. Wszelkie oświadczenia woli Strony Umowy Inwestycyjnej mogą być doręczone osobiście drugiej Stronie w każdym 

miejscu, w którym doręczenie stanie się możliwe. 

3. Jeżeli doręczenie oświadczenia woli Strony Umowy Inwestycyjnej osobiście drugiej Stronie nie będzie możliwe, 

należy dokonać doręczenia przesyłką pocztową rejestrowaną albo za pośrednictwem przedsiębiorcy trudniącego 

się doręczeniami (przesyłką kurierską). 

4. Doręczenia oświadczeń woli Stron Umowy Inwestycyjnej, wniosków i innego rodzaju pism dokonywane będą na 

adres Strony wskazany w Umowie Inwestycyjnej. 



 

Str. 10/10 

Umowa Inwestycyjna OP1 V2 25.05.2018 

[…/OP1/201…] 

5. W wypadku nie poinformowania przez Ostatecznego Odbiorcę drugiej Strony o zmianie jego adresu siedziby albo 

innych danych istotnych dla skuteczności doręczenia, pismo wysłane na adres wskazany w Umowie Inwestycyjnej 

uznaje się za doręczone w 14 dniu, licząc od daty nadania przesyłki. 

6. Taki sam skutek wywołuje odmowa Ostatecznego Odbiorcy przyjęcia przesyłki adresowanej do niego lub 

awizowanej, jak też nie doręczenie jej przez doręczyciela z przyczyn leżących po stronie adresata. 

 

§13  

1. Niniejsza Umowa Inwestycyjna została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

2. Ostateczny Odbiorca wyraża zgodę na wydanie przez Pośrednika Finansowego kopii niniejszej Umowy osobom 

trzecim ustanawiającym na rzecz Ostatecznego Odbiorcy zabezpieczenia zwrotu Pożyczki Jednostkowej 

wymienione w §7 ust. 1 powyżej,  jeżeli wyrażą pisemne życzenie jej otrzymania. 

 

 

 

Wrocław [...] 
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