
Załącznik nr 1 do uchwały nr 290/2017 z dnia 25 września 2017 r. Rady Nadzorczej  „Funduszu Pomerania” Spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie. 

 

REGULAMIN 

Poręczeń Kredytowych 

”Funduszu Pomerania” Spółka z o.o. w Szczecinie 

Tekst jednolity  

PREAMBUŁA 

Regulamin niniejszy określa zasady udzielania poręczeń z funduszu poręczeń kredytowych 

utworzonego w ”Funduszu Pomerania” Sp. z o.o. Fundusz tworzony jest z kapitału zakładowego 

Spółki, środków subwencji Agencji Nieruchomości Rolnych, środków dotacji Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości oraz innych składników majątku Spółki. 

Celem tworzonego Funduszu Poręczeń Kredytowych jest wspieranie przedsięwzięć 

gospodarczych zapewniających realizację rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, 

zmniejszenie bezrobocia oraz tworzenie trwałych miejsc pracy, szczególnie dla byłych 

pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, poprzez udzielanie poręczeń 

w celu udostępnienia przedsiębiorcom, osobom podejmującym działalność gospodarczą 

dodatkowych źródeł zabezpieczeń kredytów i pożyczek. 

 

§ 1. 

1. Tworzy się wyodrębniony księgowo Fundusz Poręczeń Kredytowych, z którego udzielane 

będą poręczenia kredytów i pożyczek zaciąganych wyłącznie przez mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorców. 

2. Użyte w Regulaminie pojęcia i skróty oznaczają: 

a. Fundusz – ”Fundusz Pomerania” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 

b. Rada Nadzorcza - Rada Nadzorcza „Funduszu Pomerania” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 

zwana również „Radą”, 

c. Zarząd – Zarząd ”Funduszu Pomerania” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 

d. Wnioskodawca – przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie poręczenia przez Fundusz, zwany 

również w Regulaminie, „kredytobiorcą”, „pożyczkobiorcą” lub „klientem”, 

e. Przedsiębiorca - mikro, mały lub średni przedsiębiorca posiadający siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia nr 800/2008 

z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w 

zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) 

(Dz. Urz. WE L 214 z 2008 r.); za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki 

cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 

2004r., Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.), spełniających kryteria określone w cytowanych 

rozporządzeniach nr 800/2008, który wnioskuje lub otrzymał poręczenie Funduszu. 

f. Beneficjent - przedsiębiorca, za którego udzielono poręczenie, 
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g. Instytucja Finansująca – instytucja, z którą Fundusz zawarł umowę o współpracy 

w zakresie działalności poręczycielskiej, udzielająca Wnioskodawcy kredytu lub pożyczki 

w szczególności bank, fundusz pożyczkowy, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-

kredytowa, 

h. Kredyt – środki pieniężne przekazane przedsiębiorcy przez Instytucję Finansującą na 

warunkach określonych w umowie kredytu zawartej pomiędzy Instytucją Finansującą a 

przedsiębiorcą, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo 

Bankowe, w szczególności art. 69-79 (Dz. U. z 1997 roku Nr 140, poz. 939 z późn. zm.), 

i. Pożyczka - środki pieniężne przekazane przedsiębiorcy przez Instytucję Finansującą na 

warunkach określonych w umowie pożyczki, zgodnie z przepisami art. 720-724 ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) lub z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 

939 z późn. zm.), 

j. Poręczenie - zobowiązanie Funduszu względem Instytucji Finansującej do wykonania 

zobowiązania na wypadek, gdyby przedsiębiorca zobowiązania (spłaty pożyczki lub 

kredytu) nie wykonał, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), 

k. Kapitał poręczeniowy - środki służące zabezpieczeniu poręczeń udzielanych przez 

Fundusz, na który składają się kapitał własny Funduszu powiększony o otrzymane środki 

wsparcia finansowego, aktualizowany kwartalnie o saldo rezerw na ryzyko ogólne. 

Kapitał poręczeniowy może być lokowany w obligacje Skarbu Państwa, papiery 

wartościowe emitowane przez NBP i depozyty bankowe, bądź jednostki uczestnictwa 

funduszy rynku pieniężnego działających na podstawie Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 2004 nr 146 poz. 1546 z późń. zm.) oraz obligacje 

komunalne z gwarancją emisji udzieloną przez bank organizujący emisję, 

l. Zdolność kredytowa - zdolność kredytobiorcy / pożyczkobiorcy do spłaty kredytu/pożyczki 

wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie kredytowej / pożyczki, stwierdzona 

przez Instytucję Finansującą oraz Fundusz przy zastosowaniu metodologii obowiązującej 

w Instytucji Finansującej oraz Funduszu. 

 

§ 2. 

1. Uprawnionym do podejmowania decyzji o udzielaniu lub nie udzielaniu poręczeń jest 

Zarząd Funduszu po uzyskaniu opinii Zespołu Opiniującego Funduszu, z zastrzeżeniem 

postanowień zawartych w pkt. 2-10. W skład Zespołu Opiniującego wchodzą dwie osoby 

wyznaczone przez Zarząd spośród pracowników Funduszu, w tym osoba odpowiedzialna 

za analizę wniosku o poręczenie.  

2. Opinia wydana przez Zespół Opiniujący stanowi dla Zarządu podstawę do podjęcia 

decyzji o udzielaniu lub nie udzielaniu poręczenia. Opinia Zespołu Opiniującego nie jest 

dla Zarządu wiążąca. 

3. Wnioski o udzielenie poręczeń: 

a)  których łączna wartość zobowiązań Funduszu z tytułu poręczeń udzielonych jednemu 

przedsiębiorcy lub jednostkom powiązanym jest większa niż 150.000 zł, lub  

b) dla tych przedsięwzięć, które mają być zabezpieczone z wykorzystaniem środków 

przekazanych Funduszowi  tytułem subwencji przez Agencję Nieruchomości Rolnych 

opiniuje Komisja Kwalifikacyjna.  

4. Wnioski opiniowane przez Komisję nie wymagają opinii Zespołu Opiniującego.  
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5. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzi co najmniej 5 członków wybieranych przez 

Radę Nadzorczą, po jednym spośród osób zaproponowanych przez Radę Nadzorczą oraz 

Agencję Nieruchomości Rolnych, dwóch członków spośród osób zaproponowanych przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz dwóch członków 

wyznaczonych przez Zarząd Funduszu spośród pracowników Funduszu. W posiedzeniach 

Komisji mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Zarząd - bez prawa głosu.  

6. Przedstawiciel Agencji Nieruchomości Rolnych bierze udział w pracach Komisji 

wyłącznie w zakresie oceny wniosków o udzielenie poręczenie dla tych przedsięwzięć, 

które mają być zabezpieczone z wykorzystaniem środków przekazanych Funduszowi 

tytułem subwencji przez Agencję Nieruchomości Rolnych. 

7. Pracami Komisji kieruje wybrany przez Komisję z własnego grona Przewodniczący 

Komisji lub upoważniony przez niego członek Komisji.  

8. Posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej zwołuje Prezes Zarządu lub inny upoważniony 

przez niego pracownik Funduszu. Posiedzenia odbywają się cyklicznie, z częstotliwością 

odpowiadającą rzeczywistym potrzebom w siedzibie Funduszu lub innym wskazanym 

miejscu. Członkowie Komisji są informowani o terminie posiedzenia najpóźniej na dwa 

dni robocze przed planowanym spotkaniem.  

9. Członkowstwo w Komisji ustaje w wyniku odwołania. Odwołanie następuje w związku ze 

złożeniem rezygnacji przez członka Komisji, rozwiązaniem stosunku pracy w przypadku 

pracownika Funduszu, cofnięciem rekomendacji. Rada może odwołać członka Komisji w 

przypadku, gdy nie uczestniczy on w pracach Komisji przez trzy kolejne posiedzenia; w 

takim przypadku Przewodniczący Rady zawiadamia odpowiedni organ o odwołaniu 

rekomendowanej przez niego osoby ze składu Komisji. 

10. Opinie Komisji podejmowane są w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością 

głosów, w obecności co najmniej 3 członków. W przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos Przewodniczącego Komisji.  

11. Opinia wydana przez Komisję stanowi dla Zarządu podstawę do podjęcia decyzji o 

udzielaniu lub nie udzielaniu poręczenia. Opinia Komisji nie jest dla Zarządu wiążąca. 

12. Decyzja Zarządu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie do innych organów 

Funduszu.  

 

§ 3. 

Poręczenie może być udzielone przedsiębiorcy, który posiada siedzibę i prowadzi działalność 

gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego lub prowadzi działalność 

gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego i posiada siedzibę na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym: 

a) poręczeniem może być objęty wyłącznie kredyt lub pożyczka na cele bezpośrednio 

związane z podejmowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej przez 

przedsiębiorcę, 

b) Wnioskodawca nie posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych,  

c) Wnioskodawca  nie pozostaje pod zarządem komisarycznym ani nie znajduje się 

w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego, 

d) Wnioskodawca nie znajduje się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej 

z wykorzystaniem  pomocy publicznej, 

e) w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - nie został prawomocnie 

skazany za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko 
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mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami 

wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo 

skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,  

f) w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną - wykaże że żadna z osób 

będących członkami jego organów zarządzających bądź wspólnikami nie została 

prawomocnie skazana za przestępstwa, o których mowa w pkt. e), 

g) udzielane poręczenia dotyczą kredytów lub pożyczek, które są oprocentowane nie 

niżej, niż według stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską, 

opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej, obowiązującej 

w dniu zawarcia umowy o udzieleniu kredytu lub pożyczki, 

h) poręczenia są udzielane przedsiębiorcom posiadającym zdolność kredytową, 

po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez 

przedsiębiorcę zobowiązania, 

i) poręczenia są udzielane za wynagrodzeniem uwzględniającym ryzyko niespłacenia 

zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania, koszty administracyjne 

Funduszu i zwrot na kapitale, 

j) poręczenia nie są udzielane przedsiębiorcom będącym w trudnej sytuacji, 

w rozumieniu przepisów Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy 

państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. 

Urz. UE C 244/02 z 01.10.2004 r.).  

2. Poręczeniami objęte są kredyty lub pożyczki udzielone przez Instytucje Finansujące, 

z którymi Fundusz  podpisał umowę o współpracy. W umowach o współpracy strony 

określą tryb i sposoby udzielania poręczeń oraz wzory niezbędnych dokumentów, 

a w szczególności: 

a) warunki oraz sposób dokonywania wypłat z tytułu udzielonych poręczeń 

oraz dochodzenia należności od kredytobiorców lub pożyczkobiorców, 

b)  zasady wymiany informacji o udzielonych kredytach lub pożyczkach 

oraz poręczeniach, 

c) stosunek dopuszczalnej wartości poręczeń obsługiwanych przez Fundusz do 

wielkości kapitału Funduszu, 

d) wzór wniosku o udzielenie poręczenia, wzór umowy poręczenia. 

 

§ 4. 

1. Fundusz udziela poręczenia na okres spłaty kredytu lub pożyczki wydłużony maksymalnie 

o 9 miesięcy. Istnieje możliwość udzielania poręczeń na okresy krótsze niż okres 

kredytowania. 

1 a. Okres poręczenia kredytu lub pożyczki nie może przekraczać 8 lat. Okres ten może być 

wydłużony o dodatkowy okres, tj. czas realizacji innych zabezpieczeń. 

2. Poręczenie może być udzielone do wysokości: 

a) dla kredytu i pożyczki bankowej - do 70 % kwoty przyznanego kredytu lub 

pożyczki bez odsetek,  

b) dla pozostałych pożyczek - do 60 % kwoty przyznanej pożyczki bez odsetek. 
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3. Łączna wartość zobowiązań Funduszu z tytułu poręczeń udzielonych jednemu 

przedsiębiorcy lub jednostkom powiązanym w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz.U z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) nie może przekroczyć 5% 

kapitału poręczeniowego Funduszu. 

4. Minimalna jednorazowa kwota poręczenia wynosi 10.000,-zł. 

5. Odpowiedzialność Funduszu nie obejmuje odsetek od zadłużenia przeterminowanego, 

prowizji, innych opłat pobieranych przez Instytucję Finansującą, kosztów związanych 

z dochodzeniem należności Instytucji Finansującej. 

6. W przypadku, jeśli dany kapitał jest poręczany ze środków pochodzących z więcej niż 

jednego funduszu poręczeniowego, w tym także prowadzonych przez różne podmioty, 

łączna wartość tych poręczeń nie może przekroczyć 80% wartości poręczanego kapitału 

kredytu lub pożyczki. 

 

§ 5. 

1. Poręczenia udziela się na podstawie wniosku o udzielenie poręczenia według wzoru 

obowiązującego w Funduszu, złożonego przez Wnioskodawcę wraz z wymaganymi przez 

Fundusz i Instytucję Finansującą dokumentami. 

2. Wniosek o udzielenie poręczenia należy składać do Funduszu za pośrednictwem Instytucji 

Finansującej. 

3. Po podjęciu decyzji o udzieleniu kredytu/pożyczki Instytucja Finansująca przekazuje 

do Funduszu wniosek kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy o udzielenie poręczenia wraz 

z wymaganymi załącznikami. 

4. Do wniosku kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy o udzielenie poręczenia Instytucja 

Finansująca powinna dołączyć, w formie elektronicznej lub potwierdzonej za zgodność z 

oryginałami przez pracownika Instytucji Finansującej lub przez pracownika Funduszu, 

kopie: 

: 

a) wniosku o udzielenie kredytu/pożyczki sporządzonego według wzoru 

obowiązującego w Instytucji Finansującej (wraz z wymaganymi wszystkimi 

załącznikami), 

b) analizy wniosku o kredyt / pożyczkę stanowiącej podstawę podjęcia decyzji 

o udzieleniu kredytu lub pożyczki, 

c) pozytywnej decyzji właściwego organu Instytucji Finansującej, w szczególności 

umowy kredytu lub pożyczki warunkującej uruchomienie kredytu lub pożyczki od 

uzyskania poręczenia Funduszu, 

d) dokumentów dotyczących prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu lub pożyczki. 

4a. Fundusz przeprowadza niezależną od Instytucji Finansującej ocenę wniosku o udzielenie 

poręczenia. 

5. Ocena wniosku o udzielenie poręczenia przeprowadzana jest na podstawie otrzymanej z 

Instytucji Finansującej dokumentacji w oparciu o procedurę udzielania poręczeń 

uchwalaną przez odpowiednie organy Funduszu.  

6. W szczególnych przypadkach Fundusz może zażądać od Wnioskodawcy dodatkowych 

materiałów uzupełniających. 
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7. Zarząd podejmuje decyzję o udzieleniu poręczenia i jego warunkach bądź nie udzieleniu 

poręczenia w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Fundusz wniosku o udzielenie 

poręczenia  wraz z pełną dokumentacją. 

8. Warunkiem udzielenia poręczenia przez Fundusz jest przeprowadzenie analizy ryzyka 

niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania zgodnie z metodologią 

obowiązującą w Funduszu. 

9. Fundusz gromadzi środki finansowe stanowiące zabezpieczenie spłat roszczeń klientów 

poręczeń. Łączny poziom udzielanych poręczeń jest uzgadniany z Instytucją Finansującą 

(Instytucjami Finansującymi) i stanowi limit poręczeń udzielonych przez Fundusz w 

oparciu o te środki. 

§ 6. 

1. W przypadku pozytywnej decyzji Funduszu, co do udzielenia poręczenia, po uprzedniej 

zapłacie przez Wnioskodawcę opłaty  od poręczenia o ile to wynika z warunków umowy 

o udzieleniu poręczenia, potwierdzonej dowodami wpłaty, Fundusz i Instytucja 

Finansująca zawierają niezwłocznie umowę poręczenia. Umowa poręczenia 

(oświadczenie o poręczeniu) sporządzana jest w dwóch egzemplarzach, z czego: 

a) jeden jest w dyspozycji Instytucji Finansującej, 

b) drugi archiwizowany jest w Funduszu wraz z pełnymi aktami sprawy. 

1 a. Decyzja o udzieleniu poręczenia jest ważna przez 30 dni od daty jej podjęcia i w tym 

czasie powinno nastąpić zawarcie umowy poręczenia lub przyjęcie oświadczenia o 

poręczeniu przez Instytucję Finansującą. Podjęcie nowej decyzji wymaga trybu 

odpowiedniego dla rozpatrzenia wniosku o udzielenie poręczenia. 

2. Fundusz może wydawać także zapewnienie udzielenia poręczenia czyli promesę. 

Do wydania promesy poręczenia stosuje się odpowiednio przepisy §4 - §6. 

3. W razie podjęcia przez Fundusz decyzji o odmowie udzielenia poręczenia, Fundusz 

powiadamia o tym fakcie Wnioskodawcę  i Instytucję Finansującą. 

 

§ 6 a 

1. Zmiany umowy kredytu lub pożyczki mogące mieć wpływ na zwiększenie zakresu 

odpowiedzialności Funduszu, a zwłaszcza wzrost kwoty kredytu/pożyczki, wydłużenie 

terminu spłaty kredytu/pożyczki, zmiana harmonogramu spłaty kredytu/pożyczki, zmiana 

zabezpieczeń spłaty kredytu/pożyczki wymaga trybu dla rozpatrzenia wniosku o 

udzielenie poręczenia. Przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

2. Zawarcie przez Wnioskodawcę i Instytucję Finansującą odrębnej umowy dotyczącej 

spłaty zobowiązania z tytułu kredytu/pożyczki poręczonego przez Fundusz traktowane 

jest jako zmiana umowy kredytu/pożyczki.  

 

§ 7. 

1. Zabezpieczeniem należności z tytułu poręczenia jest weksel in blanco Wnioskodawcy 

z klauzulą „bez protestu” zaopatrzony w deklarację wekslową. W szczególnych 

wypadkach, gdy kredyt jest obarczony bardzo wysokim ryzykiem Fundusz może 

wymagać od klienta dodatkowych zabezpieczeń , które mogą stanowić w szczególności: 

a) pełnomocnictwo do rachunków bankowych, 

b) poręczenie cywilne przez osoby trzecie, 
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c) przewłaszczenie własności dóbr zakupionych przez klienta lub innych dóbr klienta, 

d) cesja ubezpieczenia, 

e) cesja umowy kontraktacyjnej lub umowy sprzedaży, 

f) inne zabezpieczenia majątkowe, 

g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji na zasadach wynikających z przepisów 

art. 777 kpc. 

Warunki dodatkowego zabezpieczenia poręczenia są określone w odrębnej umowie pomiędzy 

Klientem a Funduszem. 

§ 8. 

1. Z tytułu działalności poręczeniowej Fundusz pobiera opłaty i prowizje uwzględniające 

ryzyko wynikające z analizy, o której mowa w § 5  ust 8. 

2. Prowizje i opłaty za udzielanie poręczeń pobierane są zgodnie z Tabelą opłat i prowizji 

wprowadzoną uchwałą Zarządu Funduszu 

3. Wysokość opłaty uzależniona jest od okresu obowiązywania poręczenia, rodzaju kredytu 

lub pożyczki, ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania i 

uwzględnia ponoszone przez Fundusz koszty administracyjne oraz zwrot na kapitale.  

4. Opłaty pobierane są przez Instytucję Finansującą bezpośrednio z rachunku bieżącego 

Wnioskodawcy lub z pierwszej uruchomionej kwoty kredytu/pożyczki zgodnie z umową o 

udzieleniu poręczenia i przekazywane na rachunek Funduszu lub mogą być wnoszone 

poprzez wpłatę własną Wnioskodawcy. W przypadku wniesienia opłaty poprzez wpłatę 

własną Wnioskodawca przekazuje Instytucji Finansującej kserokopie dowodu wpłaty.  

5. W przypadku zmiany warunków poręczenia na skutek zwiększenia kwoty 

kredytu/pożyczki i/lub wydłużenia okresu jego/jej ważności pobierana jest od 

przedsiębiorcy opłata prowizyjna zgodnie z Tabelą opłat i prowizji, o której mowa           

w ust. 2.  

6. Pobrane opłaty prowizyjne nie podlegają zwrotowi. 

 

§ 9. 

1. W przypadku otrzymania przez Fundusz udokumentowanego wezwania Instytucji 

Finansującej do spełnienia zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia: 

a) Zarząd bada bezsporność roszczenia na podstawie posiadanej dokumentacji, 

b) Fundusz wzywa pisemnie klienta (w formie listu poleconego za zwrotnym 

poświadczeniem odbioru lub przesyłki kurierskiej za poświadczeniem odbioru) 

do nadesłania niezwłocznie potwierdzenia i udokumentowania zasadności 

lub niezasadności roszczenia Instytucji Finansującej, 

c) w przypadku uzasadnionego roszczenia Instytucji Finansującej – Fundusz wzywa 

Klienta do zapłaty. 

2. Wniosek Instytucji Finansującej  o realizację poręczenia powinien zawierać: 

a) wezwanie do zapłaty, 

b) oświadczenie o utracie zdolności kredytowej przez kredytobiorcę lub 

pożyczkobiorcę wraz z uzasadnieniem, 
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c) rozliczenie kredytu lub pożyczki (wraz z odsetkami) oraz stwierdzenie 

ich wykorzystania zgodnie z celem określonym w umowie, 

d) informację o podjętych czynnościach egzekucyjnych.  

3. Zobowiązanie Funduszu z tytułu udzielonego poręczenia wygasa w przypadku: 

a) upływu terminu ważności poręczenia, 

b) wykonania przez kredytobiorcę lub pożyczkobiorcę zobowiązania stanowiącego 

przedmiot poręczenia,  

c) zwolnienia Funduszu przez Instytucję Finansującą  z zobowiązań stanowiących 

przedmiot  poręczenia, przed upływem terminu jego ważności, 

d) zapłaty przez Fundusz zobowiązania wynikającego z poręczenia. 

4. W przypadku wykonania zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia  Fundusz: 

a) zawiadamia klienta o dokonanej przez Fundusz zapłacie poręczonego 

zobowiązania, wzywając go do zapłaty pełnych kosztów z tytułu realizacji 

poręczenia, 

b) może pobierać odsetki w wysokości odsetek ustawowych od kwoty pełnych 

kosztów poniesionych w związku z realizacją poręczenia, w okresie od dnia ich 

poniesienia do dnia zapłaty zobowiązania przez Klienta, 

c) w przypadku braku możliwości wyegzekwowania należności od Klienta w sposób 

określony w punkcie a) - Fundusz dochodzi swoich roszczeń z przyjętych od 

Klienta, a także przekazanych przez Instytucję Finansującą  zabezpieczeń, 

d) w przypadku nie zaspokojenia w pełni swoich roszczeń w sposób określony 

w podpunktach a)-b) -  Fundusz. dochodzi ich na drodze sądowej. 

 

§ 10. 

Fundusz. prowadzi ewidencję: 

a) otrzymanych wniosków o udzielenie poręczenia, 

b) udzielonych poręczeń,  

c) wydanych zapewnień udzielenia poręczenia, 

d) przyjętych zabezpieczeń udzielonych poręczeń, 

e) roszczeń dochodzonych przez Instytucję Finansującą z tytułu poręczeń, 

f) roszczeń  dochodzonych przez Fundusz od Wnioskodawców. 

 

§ 11. 

1. uchylony. 

2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają trybu takiego jak dla jego przyjęcia. 

3. W stosunku do wniosków o udzielenie poręczenia złożonych przed datą wprowadzenia 

zmian do Regulaminu mają zastosowanie przepisy dotychczasowe, chyba że odrębne 

przepisy stanowią inaczej.  

 


