Załącznik nr 6 do Umowy
Wzór elementów aktu notarialnego
OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI
w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego
§1
1. XX działając/y w imieniu i na rzecz .................( dane Pożyczkobiorcy)............ oświadczają, iż w
dniu ............ została zawarta pomiędzy …………(dane Pożyczkobiorcy)…………. a Polską
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-834), przy ul.
Pańskiej 81/83, NIP 526-25-01-444, REGON 017181095, Umowa Nr: ……. w ramach programu
„Pożyczka na rozwój” (dalej: „Umową”).
2. XX oświadcza/ją w imieniu ……. (dane Pożyczkobiorcy) ……, iż zgodnie z treścią Umowy Pożyczkobiorcy została udzielona pożyczka w kwocie
………….. PLN
(słownie………………………………….) oraz iż należyte wykonania Umowy, w tym spłata
kwoty udzielonej pożyczki wraz z innymi należnościami wynikającymi z Umowy zabezpieczane
jest niniejszym poddaniem się egzekucji.
§2
XX działając w imieniu i na rzecz ........... ( dane Pożyczkobiorcy).............., oświadcza/ją, iż: co do
obowiązku zapłaty sumy pieniężnej – tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o
której mowa w § 1 niniejszego aktu, w tym spłaty całości lub części kwoty pożyczki wraz z innymi
należnościami wynikającymi z Umowy – poddają reprezentowany podmiot ………………… (dane
Pożyczkobiorcy) ……………….… egzekucji wprost z niniejszego aktu w trybie art. 777 §1 pkt 5
Kodeksu
postępowania
cywilnego
do
kwoty
........................
PLN
(słownie:
................................................. złotych polskich)1, przy czym Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości może wystąpić z wnioskiem o nadanie niniejszemu aktowi klauzuli wykonalności
do dnia ………………2. Żądanie zapłaty, ze wskazaniem kwoty do zwrotu oraz terminu zwrotu,
zostanie wysłane do Pożyczkobiorcy listem poleconym na adres wskazany w Umowie, chyba że
Pożyczkobiorca zawiadomi na piśmie Pożyczkodawcę o zmianie adresu. Pismo zwrócone z adnotacją
urzędu pocztowego: „nie podjęto w terminie”, „adresat wyprowadził się”, „adresat nieznany” lub tym
podobne, uznaje się za skutecznie doręczone.
Warunkiem uruchomienia niniejszego zabezpieczenia jest wysłanie listem poleconym do
Pożyczkobiorcy żądania zapłaty.
§3
Wypisy tego aktu należy wydawać również Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
1Należy określić kwotę maksymalną, która wynosi 120% kwoty udzielonej pożyczki zgodnie z umową.
2Należy określić termin obejmujący okres, na który udzielona została pożyczka, w tym okres trzech lat po upływie okresu, na który udzielona została
pożyczka.

POŻYCZKOBIORCA

………………………………….........................................
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