
 

 

 

 

 

ZASADY ODRACZANIA SPŁAT RAT POŻYCZEK 

udzielonych na podstawie „Regulaminu udzielania pożyczek przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. 

ze środków własnych”, „Regulaminu udzielania pożyczek przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. 

przy udziale środków SPO-WKP” i wszystkich wcześniejszych regulaminów BFPK Sp. z o.o. 

obowiązujących w zakresie udzielania pożyczek ze środków własnych dotyczących podejmowania 

działań pomocowych w stosunku do przedsiębiorców, którzy w związku z ogłoszeniem stanu 

zagrożenia epidemicznego i następnie stanu epidemii mogą odczuć negatywne finansowe skutki 

epidemii. 

 

1. Pożyczkobiorca może złożyć wniosek o odroczenie terminów spłat rat pożyczki pożyczek 

zawartej/zawartych z Bielskim Funduszem Projektów Kapitałowych Sp. z o.o. lub jego następcą 

prawnym. 

2. O odroczenie spłat rat pożyczki może wnioskować Przedsiębiorca, który zawarł umowę  

o pożyczkę/pożyczki z Bielskim Funduszem Projektów Kapitałowych Sp. z o.o. lub jego następcą 

prawnym przed wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego. 

3. O odroczenie spłat rat pożyczki może wnioskować Przedsiębiorca, który nie posiada zaległości 

w spłacie z tytułu umowy/umów pożyczki/pożyczek zawartej/zawartych z Bielskim Funduszem 

Projektów Kapitałowych Sp. z o.o. lub jego następcą prawnym. 

4. Odroczenie terminów spłat rat pożyczki/ek musi wiązać się z utrzymaniem zabezpieczeń 

pożyczki/ek w całym okresie spłaty pożyczki/ek. 

5. Odroczenie terminów spłaty rat z tytułu umowy/umów pożyczki/pożyczek zawartej/zawartych 

z Bielskim Funduszem Projektów Kapitałowych Sp. z o.o. lub jego następcą prawnym, co do zasady, 

jest możliwe w zakresie odroczenia rat kapitałowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

istnieje możliwość odroczenia terminów spłaty rat kapitałowo-odsetkowych. 

6. Maksymalny okres odroczenia spłat terminów spłaty rat  z tytułu umowy/umów 

pożyczki/pożyczek może wynosić 6 miesięcy. 

7. Odroczenie terminów spłaty rat z tytułu umowy/umów pożyczki/pożyczek, co do zasady,  

nie wydłuża określonego w umowie/umowach pożyczki/pożyczek okresu spłaty pożyczki/pożyczek.   

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest wydłużenie okresu spłaty 

pożyczki/pożyczek maksymalnie o zastosowany okres odroczenia spłat rat określony w punkcie 6. 

8. Przedsiębiorca jest zobowiązany uzasadnić wniosek o odroczenie spłat rat pożyczki/pożyczek. 
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9. Pożyczkodawca dopuszcza złożenie wniosku przez pożyczkobiorcę w formie elektronicznej. 

Wniosek nie musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zastrzega się jednak,  

iż powinien zostać podpisany w sposób umożliwiający identyfikację osoby/osób 

składającej/składających podpis, tj. czytelnie lub opatrzony stosownymi pieczęciami. W takim przypadku, 

skan podpisanego wniosku powinien zostać przesłany na adres poczty elektronicznej ARR S.A. 

10. Decyzję o odroczeniu terminów spłaty rat z tytułu umowy/umów pożyczki/pożyczek podejmuje 

Zarząd ARR S.A. w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów  

i z uzasadnieniem odroczenia terminów spłaty rat z tytułu umowy/umów pożyczki/pożyczek. Decyzja 

Zarządu ARR S.A. przekazywana jest Pożyczkobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

11. W przypadku pozytywnej decyzji Zarządu ARR. S.A. w zakresie odroczenia terminów spłaty rat 

z tytułu umowy/umów pożyczki/pożyczek koniecznym jest zawarcie stosownego aneksu. Mając  

na uwadze wprowadzony stan epidemii, Pożyczkobiorcy zostanie przesłany za pośrednictwem poczty 

elektronicznej projekt aneksu. W przypadku braku uwag, Pożyczkobiorca zobowiązany jest  

do podpisania dwóch egzemplarzy aneksu i przesłania ich na adres ARR S.A. pocztową przesyłką 

poleconą. Następnie Zarząd ARR S.A. podpisze przesłane aneksy, zaś jeden z nich zostanie odesłany 

za pośrednictwem pocztowej przesyłki poleconej na adres Pożyczkobiorcy. Możliwe jest również 

osobiste stawiennictwo Pożyczkobiorcy w siedzibie ARR S.A. w uzgodnionym terminie celem 

podpisania zaakceptowanego uprzednio aneksu. Dopuszcza się również opatrzenie aneksu przez 

Zarząd ARR S.A. oraz Pożyczkobiorcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w przypadku 

wyrażenia przez Pożyczkobiorcę uprzedniej zgody wyrażonej we wniosku.  

12. W oparciu o pozytywną decyzję Zarządu ARR S.A. w zakresie odroczenia terminów spłaty rat  

z tytułu umowy/umów pożyczki/pożyczek zostaje sporządzony nowy harmonogram spłat pożyczki. 

Harmonogram ten zostaje przesłany Pożyczkobiorcy wraz z projektem aneksu celem akceptacji.  

W zakresie podpisania harmonogramu przez Zarząd ARR. S.A. i Pożyczkobiorcę zapisy pkt. 11 powyżej 

stosuje się odpowiednio.  

13. Zmiany warunków umowy/umów pożyczki/pożyczek w zakresie odroczenia terminów spłaty 

rat oraz przeliczenie harmonogramów spłat rat kapitałowo-odsetkowych związane z odroczeniem 

spłaty terminów rat pożyczki/pożyczek nie wiążą się z żadnymi opłatami/prowizjami na rzecz ARR S.A. 


