Umowa Pożyczki
Data i miejsce

§1

Umowa Pożyczki, zwana dalej „Umowa Pożyczki”, zawarta została w Warszawie w dniu ………………………

Strony umowy

§2

Pożyczkodawca:
Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich Sp. z o.o.
Adres rejestrowy i korespondencyjny: 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 40 B, lokal 15
wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
KRS, pod nr 0000157157; Regon 015341494; NIP 5252260281; Kapitał zakładowy w wysokości 13 686 250 PLN
reprezentowany przez:
imię i nazwisko - funkcja - legitymująca się dowodem osobistym nr ……………………
Pożyczkobiorca:
Nazwa Organizacji
Adres rejestrowy: …………………………………………………………………………………………………………………………
Adres korespondencyjny: ……………………………………………………………………………………………………………
Adres/adresy e-mail właściwe do przesyłania aktualnych harmonogramów spłat oraz korespondencji w sprawach
wzajemnych rozliczeń z tytułu niniejszej Umowy: ………………………………………………………………………………………………………….…
Wpisany do Rejestru …………………………… prowadzonego przez ………………………………… pod numerem KRS ……………………………;
REGON ……………………; NIP …………………………
reprezentowany przez:
imię i nazwisko - funkcja w organizacji …………………legitymująca/y się dowodem osobistym nr …………………

Przedmiot umowy

§3

Przedmiotem umowy jest udzielenie Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę pożyczki pieniężnej udzielonej na wydatki
związane z prowadzeniem statutowej działalności Pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca zobowiązuje się wykorzystać
uruchomione środki w tym celu. Jednocześnie w związku z pochodzeniem środków finansowych, jakimi dysponuje
Pożyczkodawca, Pożyczkobiorca oświadcza i zapewnia, że:
1) nie wykorzysta Pożyczki na jakąkolwiek działalność związaną z produkcją i sprzedażą broni i amunicji lub
aborcją, albo ze świadczeniem usług zbrojeniowych lub aborcyjnych,
2) że żadna kwota ze środków Pożyczki nie stanie się zobowiązaniem i/lub nie będzie wydatkowana, jako wsparcie
finansowe wobec komercyjnego przedsięwzięcia, obecnie umiejscowionego w Stanach Zjednoczonych Ameryki
w celu przeniesienia tego przedsięwzięcia poza teren Stanów Zjednoczonych Ameryki lub przedsięwzięcia, które
mogłoby wpływać na redukcję zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych Ameryki, wynikającą z przeniesienia
produkcji poza ich teren,
3) żadna kwota przydzielona na podstawie Umowy nie zostanie przeznaczona ani spożytkowana na żaden projekt
lub działalność, która przyczyniłaby się do pogwałcenia praw pracowników uznawanych przez prawo
międzynarodowe, zdefiniowane w Paragrafie 502 (a) (4) obowiązującej w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Ustawy o Prawie Handlowym z 1974 roku, pracowników na terenie kraju przyjmującego, włącznie z jego
oznaczonymi obszarami.
4) nie wykorzysta Pożyczki na wspieranie - w jakiejkolwiek formie - działań prowadzonych przez osoby fizyczne
i/lub podmioty prawne, które mogłyby przyczyniać się do aktów przemocy lub terroryzmu (vide
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/.

Pożyczka Nr: ………………………

§4

1. Kwota pożyczki: …………….. zł (słownie: ………………. złotych).
2. Umowna stopa oprocentowania kwoty pożyczki zostaje ustalona w wysokości ___% i będzie ona niezmienna przez
okres pierwszych 6 miesięcy obowiązywania Umowy Pożyczki liczonych od dnia wyksięgowania pożyczki z rachunku
bankowego Pożyczkodawcy. Po upływie okresu, o którym mowa powyżej, oprocentowanie kwoty pożyczki będzie
oprocentowaniem zmiennym i Pożyczkodawca, każdorazowo zawiadomi Pożyczkobiorcę o zmianie stopy oprocentowania
kwoty pożyczki, przy czym stopa oprocentowania umowy pożyczki
nie będzie wyższa, niż wysokość odsetek
maksymalnych umownych, o których mowa w art. 359 §21 K.c. Informacja o wysokości stóp procentowych będzie
przekazywana Pożyczkobiorcy drogą mailową na adres wskazany w § 2 Umowy. Odsetki obliczane są od dnia
wyksięgowania pożyczki z rachunku bankowego Pożyczkodawcy do dnia zaksięgowania na rachunku bankowym
Pożyczkodawcy zwróconego kapitału i naliczane są za każdy dzień od kwoty kapitału pozostałego do spłacenia.
3. Opłata administracyjna: ……………… zł płatna z góry, w dniu uruchomienia pożyczki. Pożyczkodawca pomniejsza
wypłatę pożyczki o kwotę opłaty administracyjnej.
4. Wypłacona po dniu: ………………, jednak nie wcześniej, niż przed dniem dostarczenia zabezpieczeń przez
Pożyczkobiorcę, o których mowa w § 8 Umowy Pożyczki.
5. Kwota pożyczki przekazana zostanie na rachunek Pożyczkobiorcy:
BANK, nr konta: ……………………………………………………………………………………………………………………..
6. Harmonogram spłat:

data : Rata nr 1 : Spłata kapitału …………………… zł powiększona o należne odsetki;
data : Rata nr 2 : Spłata kapitału …………………… zł powiększona o należne odsetki;
data : Rata nr 3 : Spłata kapitału …………………… zł powiększona o należne odsetki;
…
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Niezwłocznie po uruchomieniu pożyczki Pożyczkodawca dostarczy Pożyczkobiorcy szczegółowe zestawienie rat
kapitałowych z wykazanymi, na dzień spłaty, należnymi odsetkami bieżącymi.
7. Odstąpienie od pożyczki: Pożyczkodawca może odstąpić od Umowy Pożyczki i odmówić wydania przedmiotu pożyczki,
jeśli po podpisaniu Umowy Pożyczki a przed jej wypłaceniem nastąpi zmiana po stronie Pożyczkobiorcy, która może
wpłynąć na sytuację majątkową Pożyczkobiorcy skutkującą powstaniem stanu zagrożenia spłaty pożyczki.

Spłata pożyczki
1)
2)
3)

4)

5)

6)

§5

Spłaty dokonywane będą w terminach określonych harmonogramem w § 4 ust. 6, na rachunek bankowy
Pożyczkodawcy: 88 1050 0086 1000 0022 9399 9344 w ING Bank Śląski S.A.
Za dotrzymanie terminu spłaty, o którym mowa w § 4 ust. 6, uważa się zaksięgowanie wpłaconej kwoty na
rachunku bankowym Pożyczkodawcy w dniu określonym harmonogramem lub wcześniej.
Wcześniejsza spłata pożyczki lub jej części nie pociąga za sobą dodatkowych opłat. Jeśli Pożyczkobiorca dokona
całkowitej lub częściowej spłaty kapitału pożyczki z wyprzedzeniem większym niż 14 dni kalendarzowych w
stosunku do dnia spłaty wyznaczonego harmonogramem spłat, Pożyczkodawca dokona przeliczenia odsetek
umownych (ich odpowiedniego pomniejszenia) i tym samym zmieni harmonogram spłat. Zmiana
harmonogramu związana z wcześniejszą spłatą pożyczki lub jej części nie wymaga zawarcia Aneksu do Umowy
Pożyczki.
Restrukturyzacja kapitału pożyczki: w uzasadnionym przypadku i na wniosek Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca
może wyrazić zgodę na odroczenie terminu spłaty kapitału pożyczki (lub jego części). Zmiana powodująca
opóźnienie spłat(y) skutkuje naliczeniem opłaty restrukturyzacyjnej w wysokości do 5% kwoty kapitału
spłacanego z opóźnieniem ('Opłata Restrukturyzacyjna'). Raty odsetkowe nie podlegają restrukturyzacji i muszą
być regulowane w terminie.
W przypadku braku zapłaty przez Pożyczkobiorcę rat pożyczki w terminie określonym w § 4 ust. 6 Umowy
Pożyczki Pożyczkodawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe maksymalne za opóźnienie w wysokości
określonej zgodnie z art. 481 § 2¹ k.c. liczone od dnia następnego po dniu wymagalności każdej z rat określonej
w harmonogramie spłaty.
Każda opóźniona wpłata dekretowana będzie w pierwszej kolejności na pokrycie odsetek ustawowych
maksymalnych za opóźnienie, o których mowa ust. 5 powyżej, Opłaty Restrukturyzacyjnej, odsetek umownych
naliczonych na dzień zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym Pożyczkodawcy, a pozostała kwota zostanie
zaliczona na spłatę kapitału.
§6

Obowiązki Pożyczkobiorcy w trakcie trwania Umowy Pożyczki
1)
2)

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do umożliwiania Pożyczkodawcy dokonywania oceny sposobu wykorzystania
pożyczki, w miejscu (miejscach) prowadzenia działalności oraz dostarczania Pożyczkodawcy na jego żądanie
odpowiednich dokumentów i wyjaśnień.
Pożyczkobiorca zobowiązuje się do powiadomienia Pożyczkodawcy, bez jego wezwania, o każdej planowanej i
faktycznej zmianie władz Pożyczkobiorcy, nazwy, adresu, numeru telefonu, zakresu lub formy działalności oraz
o wszelkich decyzjach, postępowaniach i faktach, które mogą mieć wpływ na zdolność do spłaty zobowiązań
finansowych wobec Pożyczkodawcy.

Wypowiedzenie Umowy Pożyczki
1)

2)
3)

Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy Pożyczki oraz prawo do żądania
natychmiastowego zwrotu kwoty głównej pożyczki zawierającej opłatę administracyjną wraz z należnymi
odsetkami
ustawowymi
maksymalnymi
za
opóźnienie,
odsetkami
umownymi,
oraz
Opłatami
Restrukturyzacyjnymi w razie:
a) niewywiązania się ze zobowiązań określonych w Umowie Pożyczki,
b) podania lub poświadczenia fałszywych danych stanowiących podstawę udzielenia pożyczki,
c) wystąpienia zagrożenia spłaty pożyczki.
W przypadku wystąpienia zagrożenia spłaty pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo żądania
ustanowienia dodatkowych prawnych zabezpieczeń pożyczki.
Wypowiedzenie Umowy Pożyczki przez Pożyczkodawcę ze skutkiem natychmiastowym będzie dokonane na
piśmie wysłanym do Pożyczkobiorcy listem poleconym i będzie skutkować natychmiastową wykonalnością
wszelkich zobowiązań Pożyczkobiorcy z tytułu Umowy Pożyczki.

Zabezpieczenie spłaty Pożyczki
1)
2)

§7

§8

Pożyczkobiorca tytułem zabezpieczenia wszelkich wymagalnych należności z Umowy Pożyczki, dostarczy w dacie
zawarcia Umowy Pożyczki podpisany weksel własny in blanco („Weksel”);
Pożyczkodawca w przypadku niewykonania zobowiązania przez Pożyczkobiorcę, będzie uprawniony do
wypełnienia Weksla zgodnie z następującą deklaracją wekslową:
a) na sumę wekslową obejmującą kwotę pożyczki zawierającą opłatę administracyjną, której wysokość
wskazano w § 4 ust. 3 Umowy Pożyczki, powiększoną o należne odsetki, których wysokość określono w
§4 ust. 2 Umowy Pożyczki, liczone w skali roku od dnia wyksięgowania pożyczki z rachunku bankowego
Pożyczkodawcy do dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Pożyczkodawcy zwróconego kapitału
i naliczane są za każdy dzień od kwoty kapitału pozostałego do spłacenia, jak również o odsetki
ustawowe maksymalne za opóźnienie w wysokości określonej zgodnie z art. 481 § 2¹ k.c. liczone od
dnia następnego po dniu wymagalności każdej z rat określonej w harmonogramie spłaty Umowy
Pożyczki oraz opłaty restrukturyzacyjnej, o której mowa w § 5 ust. 4 Umowy Pożyczki;
b) opatrzenia Weksla miejscem płatności według swojego uznania;
c) opatrzenia Weksla miejscem oraz datą wystawienia według własnego uznania, przy czym może
umieścić klauzulę domicyliatu;
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3)

d) opatrzenia Weksla datą płatności według swojego uznania;
e) opatrzenia Weksla klauzulą „bez protestu”;
f) indosowania weksla;
Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę o wypełnieniu Weksla listem poleconym wysłanym na adres
wskazany w komparycji Umowy Pożyczki, z zastrzeżeniem postanowień § 9, co najmniej 7 (siedem) dni przed
terminem płatności Weksla i wezwie go do wykupu Weksla.

Doręczenia

§9

Strony postanawiają, że:
1) wszelkie zawiadomienia składane zgodnie z Umową Pożyczki lub w związku z nią („Zawiadomienia”) będą
sporządzane na piśmie i uważane za prawidłowo i skutecznie doręczone, jeżeli będą wysłane pocztą listem
poleconym lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru oraz do osób i na adresy wskazane w opisie Stron;
2) każda ze Stron może dokonać zmiany adresu do doręczeń w drodze pisemnego zawiadomienia wysłanego do
drugiej Strony w sposób określony w niniejszym punkcie, przy czym nowy adres do doręczeń musi być adresem
w Polsce, a zmiana adresu do doręczeń zgodnie z postanowieniami niniejszego zdania nie będzie stanowiła
zmiany Umowy Pożyczki. Korespondencja wysłana do Strony przed datą doręczenia zawiadomienia o zmianie
adresu zostanie uznana za wysłaną na prawidłowy adres Strony;
3) Strony ustalają, że korespondencja wysłana na adres wskazany w opisie Stron albo zmieniony zgodnie z pkt 2
powyżej, na potrzeby Umowy Pożyczki uważana będzie za doręczoną alternatywnie:
a) w dniu faktycznego odbioru pisma lub dokumentu przez adresata,
b) w dniu odmowy odbioru pisma lub dokumentu przez adresata,
c) z datą upływu 3 (trzech) dni od pierwszego awizowania w razie braku odbioru listu poleconego w
placówce operatora pocztowego albo
d) z datą bezskutecznej próby doręczenia, w przypadku, gdy Strona opuściła lokal nie zawiadamiając o
tym zgodnie z postanowieniami pkt 2) powyżej.

Klauzula informacyjna

§ 10

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016 r.) informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw
Obywatelskich Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod 02-520) przy ul. Wiśniowej 40 B lok. 15;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Umowy Pożyczki - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
lub podmioty uczestniczące w realizacji Umowy Pożyczki;
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat od daty zrealizowania umowy;
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia Umowy Pożyczki.

Postanowienia końcowe
1)
2)
3)
4)

§ 11

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy Pożyczki Strony winny zawrzeć w formie pisemnego Aneksu do
Umowy Pożyczki.
W sprawach nieuregulowanych Umową Pożyczki mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory wynikające z Umowy Pożyczki będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Pożyczkodawcy.
Umowa Pożyczki została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Podpis Pożyczkodawcy

Podpis Pożyczkobiorcy
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