UMOWA PORĘCZENIA
zawarta w celu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach projektu
pt. „Własny biznes szansą na lepszą przyszłość – edycja III”
zawarta w dniu ....................................... r. w Kutnie, pomiędzy:
Europejskim Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich, z siedzibą przy ul. 29 Listopada 12/3, 99-300
Kutno, NIP 9562215638, REGON 340410625
reprezentowanym przez ………………………………..…………………………………………………………………………….,
zwanym dalej Wierzycielem,
a
Panią / Panem ............................................................................................... legitymującą/ym się
dowodem
osobistym
seria
i
nr
………………………..………...
wydanym
przez
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...……..
zamieszkałą/ym w …………………………………………................................................................................
(adres zamieszkania), zwany/ą dalej Poręczycielem
i
Panią / Panem ............................................................................................... legitymującą/ym się
dowodem
osobistym
seria
i
nr
………………………..………...
wydanym
przez
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...……..
zamieszkałą/ym w …………………………………………................................................................................
(adres zamieszkania), zwany/ą dalej Poręczycielem

o następującej treści:
§1
1. Wierzyciel oświadcza, że w dniu .......................... zawarł umowę o udzielenie wsparcia na
uruchomienie działalności gospodarczej (zwanej dalej umową o udzielenie wsparcia finansowego)
z ……………………………………………………..………………..…………… (imię i nazwisko dłużnika) zwanym dalej
Dłużnikiem, na mocy której przyznał środki finansowe w wysokości 47 050 zł (słownie:
czterdzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100).
2. Poręczyciele oświadczają, iż fakt zawarcia wskazanej w ust. 1 umowy jest im wiadomy.
3. Poręczyciele oświadczają, iż zapoznali się z treścią umową, o której mowa w ust. 1 oraz przyjmują
jej warunki.
§2
1. Poręczyciele zobowiązują się zapłacić Wierzycielowi równowartość dofinansowania wraz
z należnymi odsetkami i kosztami naliczonymi ( w tym utraconymi z winy dłużnika przez
Wierzyciela kosztami pośrednimi projektu w wysokości 20% otrzymanego dofinansowania) tj.
kwotę 67 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) zgodnie z zapisami
umowy, o której mowa w § 1 ust 1, na wypadek, gdyby Dłużnik nie wykonał swego zobowiązania.
Zabezpieczenie winno być udzielone do dn. 31.12.2022r.
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§3
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia
prawidłowego rozliczenia otrzymanego wsparcia oraz na czas obowiązywania projektu, po:
a) całkowitym rozliczeniu przez uczestnika otrzymanego wsparcia finansowego (jednorazowej
dotacji oraz wsparcia pomostowego),
b) spełnieniu wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy od dnia
rozpoczęcia działalności gospodarczej,
tj. od ……………………….…. do 31.12.2022r.
§4
1. W przypadku braku spełnienia warunków umowy przez Dłużnika, o której mowa w § 1 ust. 1,
Wierzyciel powiadomi o tym bez zbędnej zwłoki Poręczycieli i wyznaczy im termin, nie krótszy niż
30 dni począwszy od dnia powiadomienia, do spełnienia świadczenia.
2. Powiadomienie i wezwanie do zapłaty powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
bezskuteczności.

§5
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W toku realizacji niniejszej umowy strony mają obowiązek informować o każdej zmianie swojego
adresu zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie korespondencji pod ostatni
przekazany adres ma skutek prawny.

§6
W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§7
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób polubowny.
W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego rozpatrzenia
będzie sąd siedziby Wierzyciela.
§8
Załącznikami do umowy są:
1. zaświadczenie o dochodach Poręczyciela,
2. oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim bądź oświadczenie o pozostawaniu w
związku małżeńskim podpisane przez poręczyciela i jego współmałżonkę/współmałżonka
(w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków, kserokopię odpowiedniego wyroku
sądowego lub aktu notarialnego).
§9
Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
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Wierzyciel

………………………………..
Pieczęć

………………………………..
Podpis

Poręczyciel

………………………………..
Nazwisko i Imię

………………………
Nr dowodu osobistego

…………………..
PESEL

…………………..…..
Podpis

Małżonek/Małżonka Poręczyciela
Wyrażam zgodę na zawarcie umowy poręczenia na warunkach jak wyżej

………………………………..
Nazwisko i Imię

………………………
Nr dowodu osobistego

…………………..
PESEL

………………………..
Podpis

Poręczyciel

………………………………..
Nazwisko i Imię

………………………
Nr dowodu osobistego

…………………..
PESEL

…………………..…..
Podpis

Małżonek/Małżonka Poręczyciela
Wyrażam zgodę na zawarcie umowy poręczenia na warunkach jak wyżej

………………………………..
Nazwisko i Imię

………………………
Nr dowodu osobistego

…………………..
PESEL

………………………..
Podpis
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OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA
Oświadczam, że:
(właściwe zaznaczyć X)
nie pozostaję w związku małżeńskim,
pozostaję w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowy ustrój wspólności majątkowej,
pozostaję w związku małżeńskim, lecz nie pozostaję we wspólności majątkowej małżeńskiej, na
dowód czego przedkładam dokument, ustanawiający rozdzielność majątkową.

_____________________________ _______________________
Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie nr i seria dowodu osobistego, PESEL
_____________________________ ______________________________
Data Podpis osoby składającej oświadczenie

ZGODA MAŁŻONKA PORĘCZYCIELA NA ZŁOŻENIE PORĘCZENIA
Ja, niżej podpisany/podpisana, .............................................................................................
(imię i nazwisko)
PESEL .........................................................
legitymujący/legitymująca się dowodem osobistym ...........................................................
zamieszkały/zamieszkała ......................................................................................................
wyrażam zgodę na zawarcie przez mojego męża/moją żonę
…..……………………………………………………………………….………………….
(imię i nazwisko)
w charakterze poręczyciela umowy poręczenia z Europejskim Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich
na zabezpieczenie wykonania przez Beneficjenta Pomocy (Dłużnika)
.................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
obowiązków wynikających z umowy o udzielenie wsparcia finansowego zawieranej zawartej w dniu
……………………………………. r.
........................................
(podpis)

„Własny biznes szansą na lepszą przyszłość-edycja III”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

