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Warunki uzyskania poręczenia spłaty zobowiązań  
wynikających z Umowy Leasingu 

         
Warunki udzielania poręczeń 

 

§ 1 
1. O poręczenie może ubiegać się przedsiębiorca, którego zdolność do wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy 

Leasingu została pozytywnie zweryfikowana przez Finansującego. 
2. Poręczenie nie może być udzielone przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu zapisów rozdziału 

2. 1 – Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych 
przedsiębiorstw z dnia 01 października 2004 r. (Dz. Urz. UE C 244/2). 

3. Poręczeniem może być objęty wyłącznie Leasing przeznaczony/a na finansowanie działalności gospodarczej 
przedsiębiorcy. 

4. Poręczeniem mogą być objęte leasingi przyznane przez Finansujących, z którymi Fundusz podpisał umowę  
o współpracy.  

5. Warunkiem udzielenia poręczenia jest ustanowienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczenia na rzecz Funduszu, na 
wypadek roszczeń wynikających z tytułu wykonania obowiązków poręczyciela. 

6. O poręczenie Leasingu, Funduszu może ubiegać się Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, mający 
siedzibę lub realizujący inwestycje na terenie Województwa Lubuskiego. 

7. Warunkiem wejścia poręczenia w życie jest wniesienie przez Przedsiębiorcę lub Finansującego prowizji za udzielenie 
poręczenia wskazany w Umowie poręczenia. 

 

§ 2 
1. Poręczenia udzielane są w złotych, do kwoty z góry oznaczonej. 
2. Poręczenie jest terminowe i jest udzielane na okres Leasingu, wydłużony o 6 miesięcy, jednak  nie dłuższy niż  

66 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 
3. Zarząd Funduszu może wyrazić zgodę na udzielenie poręczenia na okres Leasingu, wydłużony o 6 miesięcy, jednak nie 

dłuższy niż 126 miesięcy. 
4. Zarząd Funduszu może wyrazić zgodę na udzielenie poręczenia na okres krótszy niż okres leasingu.  
5. Poręczenia spłaty zobowiązań wynikających z Umowy Leasingu w walucie obcej udziela się w złotych, jako 

równowartość wartości finansowania objętej poręczeniem, przeliczonej według średniego kursu walut NBP 
obowiązującego w dniu zawarcia Umowy Leasingu. 

 

§ 3 
1. Wartość poręczenia nie może przekroczyć 80 % kwoty przyznanego leasingu bez odsetek, Opłat Leasingowych 

 i innych kosztów Leasingu. 
2. Maksymalna wartość jednostkowego poręczenia jest ustalana przez Zarząd Funduszu i nie może przekraczać 5% jego 

kapitału poręczeniowego. 
3. Łączna wartość zobowiązań Funduszu z tytułu poręczeń udzielonych jednemu przedsiębiorcy lub jednostkom 

powiązanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze 
zm.) nie może przekraczać 5 % jego kapitału poręczeniowego. 

4. W przypadku poręczenia udzielanego Przedsiębiorcy wraz z innym funduszem lub funduszami łączna wartość 
poręczenia nie może przekroczyć 80% wartości finansowania bez odsetek, Opłat Leasingowych i innych kosztów 
Leasingu. 

 

Zabezpieczenia 
 

§ 4 
1. Prawne zabezpieczenie na rzecz Funduszu na wypadek roszczeń wynikających z tytułu wykonania obowiązków 

poręczyciela stanowi weksel własny in blanco Przedsiębiorcy wraz z deklaracją wekslową.  
2. Podpisy na wekslu oraz na deklaracji wekslowej, składane są w obecności pracownika Finansującego lub innej 

upoważnionej przez niego osoby, który potwierdza na deklaracji wekslowej własnoręczność tych podpisów oraz wydaje 
kopię deklaracji wekslowej osobom podpisującym. Finansujący przekazuje Funduszowi kopię weksla oraz deklaracji 
wekslowej potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 

3. Na wekslu wystawionym przez osobę fizyczną będącą w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowa 
wspólność majątkowa, wymagane jest poręczenie współmałżonka i jego oświadczenie na deklaracji wekslowej. 

4. Od osoby, o której mowa w ust. 3, Finansujący zobowiązany jest przyjąć również oświadczenie o ochronie danych 
osobowych. 

5. Od innego poręczyciela niż wymieniony w ust. 3 lub osoby ustanawiającej inne zabezpieczenie poręczenia wymagane 
jest oświadczenie o ochronie danych osobowych, jeśli występuje w związku z poręczeniem jako osoba fizyczna 
dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
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6. Jeśli poręczyciel weksla (inny niż małżonek wystawcy) jest w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowa 
wspólność majątkowa, to od jego współmałżonka wymagane jest oświadczenie na deklaracji wekslowej oraz 
oświadczenie o ochronie danych osobowych. 

 

§ 5 
1. Fundusz może uzależnić decyzję o udzieleniu poręczenia od ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia, poza 

określonym w § 4 ust.1, jeśli przedsięwzięcie będące przedmiotem Leasingu obarczone jest szczególnie wysokim 
ryzykiem. 

2. Fundusz w uzgodnieniu z Przedsiębiorcą, dokonuje wyboru dodatkowego zabezpieczenia spośród akceptowanych przez 
Fundusz rodzajów zabezpieczeń rzeczowych i osobistych oraz sprawdza prawidłowość wystawienia dokumentów 
potwierdzających ustanowienie tego zabezpieczenia.  

3. Czynności związane z ustanowieniem przez Przedsiębiorcę dodatkowego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, 
dokonywane są w Funduszu lub w innej instytucji – przed podpisaniem przez Fundusz  Umowy poręczenia  
z Finansującym. 

 

Procedura udzielenia poręczenia  
 

§ 6 
1. Wniosek o udzielenie poręczenia wraz z załącznikami Przedsiębiorca składa u Finansującego na formularzu 

określonym przez Fundusz. 
2. Wnioskodawca oświadcza we wniosku, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami. 
3. Wniosek o udzielenie poręczenia, podlega analizie ryzyka, przeprowadzanej przez Fundusz zgodnie ze stosowaną 

metodologią. 
4. Fundusz może wezwać Przedsiębiorcę, za pośrednictwem Finansującego do uzupełnienia dokumentów dołączonych do 

Wniosku lub do przekazania dodatkowych dokumentów. Przedsiębiorca zobowiązany jest do ich uzupełnienia w 
terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania wezwania w tej sprawie. 

5. Niedotrzymanie terminu uzupełnienia lub dostarczenia dodatkowych dokumentów do Funduszu może skutkować 
zwróceniem Wniosku Przedsiębiorcy bez rozpatrzenia. 

6. W terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania kompletu wymaganych dokumentów, Fundusz dokonuje analizy ryzyka 
oraz podejmuje decyzję w sprawie udzielenia poręczenia.  

7. Warunkiem udzielenia poręczenia przez Fundusz jest przeprowadzenie analizy ryzyka wnioskowanego przez 
Przedsiębiorcę leasingu zgodnie z metodologią obowiązującą w Funduszu. 

8. W przypadku pozytywnej decyzji w sprawie udzielenia poręczenia, Fundusz zawiera z Przedsiębiorcą umowę  
o udzielenie poręczenia. Umowa ta określa warunki, na których udzielone zostanie poręczenie oraz obowiązki 
Przedsiębiorcy, po spełnieniu których Fundusz  udzieli poręczenia spłaty zobowiązań wynikających z Umowy 
Leasingu.       

9. Po spełnieniu, przez Przedsiębiorcę, wymogów określonych w Umowie o udzielenie poręczenia, Fundusz zawiera  
z Finansującym Umowę poręczenia. 

10. Po podpisaniu Umowy poręczenia pomiędzy Funduszem a Finansującym, Przedsiębiorca lub Finansujący zobligowany 
jest do uiszczenia opłaty prowizyjnej za udzielenie poręczenia zgodnie z zapisami §7 – celem umożliwienia wejścia 
poręczenia w życie. 

11. Fundusz ma prawo odmówić udzielenia poręczenia, w przypadku gdy z analizy, o której mowa w ust. 3 wynika,  
że Przedsiębiorca nie posiada zdolności do wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy Leasingu.  

 

Opłaty prowizyjne 
 

 § 7 
1. Z tytułu udzielonego poręczenia Fundusz pobiera opłaty i prowizje uwzględniające analizę ryzyka przeprowadzoną 

zgodnie z metodologią przyjętą w Funduszu. 
2. Prowizje i opłaty za udzielanie poręczeń pobierane są zgodnie z obowiązującą w Funduszu Tabelą  opłat i prowizji. 
3. Prowizja od udzielonych poręczeń, przekazywana jest przez Finansującego lub Przedsiębiorcę na rachunek Funduszu 

wskazany w Umowie poręczenia.  
4. Dopuszcza się możliwość przekazania prowizji przez Przedsiębiorcę bezpośrednio na rachunek Funduszu. Kserokopie 

dowodu wpłaty Przedsiębiorca przekazuje Finansującemu.  
5. W przypadku zmiany warunków poręczenia na skutek wydłużenia okresu Leasingu pobierana jest od Przedsiębiorcy 

prowizja zgodnie z Tabelą opłat i prowizji, o której mowa w ust. 2 – z uwzględnieniem opłaty prowizyjnej już 
pobranej.  

6. Prowizja, o której mowa w ust. 5 powinna być uiszczona na rachunek wskazany w aneksie do Umowy poręczenia,  
w terminie do 7 dni roboczych od daty jego podpisania. 

7. Pobrane opłaty prowizyjne nie podlegają zwrotowi. 
 

§ 8 
W przypadku wykonania zobowiązania wynikającego z Umowy poręczenia Fundusz będzie dochodził swojej wierzytelności 
bezpośrednio od przedsiębiorcy. 


