
Załącznik nr 3 do  

IS „Udzielanie i refinansowanie kredytów …” 

 

 
 

……………………………………. 
[Pełna nazwa Klienta] 

 

……………………………………. 
[Adres siedziby Klienta] 

 

……………………………………. 
[Nr REGON Klienta] 

 

Oświadczenie Klienta 
 
W związku z ubieganiem się w BRE Banku SA o kredyt ………………..

1
 

finansowany/refinansowany (refinansowanie kredytu nr ……….. z dnia ……….)
2
 przez 

Europejski Bank Inwestycyjny oświadczamy niniejszym, że zapoznaliśmy się z kryteriami 

kwalifikowalności projektów i warunkami finansowania ze środków linii kredytowej 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego („EBI Loan for MID – CAPs - B”) dostępnymi na 

stronie internetowej Grupy BRE Banku pod adresami: www.brebank.pl /  www.multibank.pl / 

www.mbank.pl oraz oświadczamy, że:  

 

1. Projekt nie będzie realizowany w żadnym z następujących sektorów, wskazanych 

przez Europejski Bank Inwestycyjny: 

 

a/ produkcja broni i amunicji, uzbrojenia, sprzętu lub infrastruktury wojskowej lub 

policyjnej oraz infrastruktury ograniczającej prawa i swobodę jednostki 

(więzienia, izby zatrzymań jakiegokolwiek rodzaju); 

b/ przemysł tytoniowy i handel tytoniem, 

c/ działalność związana z eksperymentami na zwierzętach
3
, 

d/ działalność, mająca negatywny wpływ na środowisko, 

e/ sektory, których działalność jest etycznie kontrowersyjna lub zakazana przez 

polskie prawo np. badania nad klonowaniem człowieka, 

f/ gry hazardowe i związane z nimi wyposażenie,  

g/ działalność wyłącznie deweloperska, 

h/ finansowanie transakcji na instrumentach finansowych. 

2. Jesteśmy autonomicznym MSP / nieautonomicznym MSP / przedsiębiorstwem sektora 

MID CAP
4
 wg definicji Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 

3. Inwestycje i wydatki będące przedmiotem finansowania mieszczą się w ramach: 

a) zakupu aktywów materialnych innych niż grunty (za wyjątkiem zakupu gruntu, 

który jest absolutnie niezbędny dla potrzeb inwestycji) lub  

b) inwestycji w aktywa niematerialne i prawne lub  

c) trwałego zwiększenia kapitału obrotowego, tj. m.in. finansowania zakupu 

surowców, materiałów do produkcji, kosztów pracy, zapasów i kosztów ogólnych 

działalności.  

                                                 
1 Wpisać rodzaj kredytu 
2 Niepotrzebne skreślić 
3
 W stopniu, w jakim zgodność z “Konwencją Rady Europejskiej w sprawie ochrony kręgowców wykorzystywanych do celów 

doświadczalnych oraz do innych celów naukowych” nie może być zagwarantowana. 
4 Niepotrzebne skreślić 



4. *) [Zapis dotyczy wyłącznie kredytu inwestycyjnego] 

Koszt projektu nie przekracza równowartości 25 000 000 EUR / 50 000 000 EUR 
5
 

i zobowiązujemy się do nie przekroczenia tej kwoty w trakcie realizacji projektu. 

5. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 

Zobowiązujemy się do przestrzegania jej przepisów. / Nie jesteśmy zobowiązani do 

stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: 

Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
 6 

 

 

Przyjmujemy do wiadomości, że 

1/ kwota alokacji nie może przekroczyć wartości 12 500 000 EUR / 50 % wartości 

projektu netto
7
, 

2/ środki linii EBI nie mogą zostać przeznaczone na spłatę innego zobowiązania 

kredytowego, 

3/ okres kredytowania przez BRE Bank SA nie będzie krótszy niż 2 lata, 

4/ suma finansowania środkami Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz środkami UE 

nie przekracza 100 % / 90 %
8
 wartości projektu netto. 

 

W przypadku uzyskania zgody Europejskiego Banku Inwestycyjnego na finansowanie/ 

refinansowanie
9
 kredytu środkami pochodzącymi z linii kredytowej przyznanej Bankowi 

przez EBI, zobowiązujemy się do zaakceptowania poniższych zapisów, które będą zawarte 

w przyszłej umowie kredytowej/aneksie do umowy kredytowej
10

: 

 

1. „Z uwagi na finansowanie kredytu przez Bank środkami pochodzącymi z linii kredytowej 

przyznanej Bankowi przez EBI, Kredytobiorca zobowiązuje się do: 

 

1/ wykorzystania kredytu wyłącznie na cele i nakłady określone w § 1 umowy 

kredytowej / aneksu do umowy kredytowej, 

2/ zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego do dnia: ......... i do niezwłocznego 

poinformowania o tym Banku na piśmie, 

3/ przestrzegania przepisów prawa Unii Europejskiej oraz przepisów prawa 

Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczących ochrony środowiska, oszczędności energii, 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,  

4/ utrzymywania, naprawiania, dokonywania przeglądów i odnawiania mienia 

będącego częścią kredytowanego przedsięwzięcia, o ile jest to wymagane dla 

utrzymania mienia w dobrym stanie i gotowym do używania,  

5/ umożliwiania Bankowi oraz upoważnionym przedstawicielom EBI lub innej 

instytucji, która uzyska upoważnienie zgodne z prawem Unii Europejskiej na 

weryfikację wykorzystania środków pochodzących z kredytu, dokonywania 

                                                 
5. Dla celów weryfikacji kryteriów kwalifikowalności finansowania w ramach linii EBI Mid-Cup, kwotę całkowitego kosztu projektu / 

finansowania wyrażoną w złotych przelicza się na euro po kursie euro ogłoszonym przez Europejski Bank Centralny, z ostatniego dnia 

miesiąca poprzedzającego miesiąc przesłania „Allocation Proposal List” lub „Allocation Proposal” do EBI. Kwotę wyrażoną w walucie 

innej niż złoty lub euro przelicza się na euro po kursie euro ogłoszonym przez Europejski Bank Centralny, na ostatni dzień miesiąca 

poprzedzającego miesiąc przesłania „Allocation List” lub „Allocation Request”do EBI. 
6 Niepotrzebne skreślić 
7
 Niepotrzebne skreślić 

8
 Niepotrzebne skreślić 

9. Dla celów weryfikacji kryteriów kwalifikowalności finansowania w ramach linii EBI Mid-Cup, kwotę całkowitego kosztu projektu / 

finansowania wyrażoną w złotych przelicza się na euro po kursie euro ogłoszonym przez Europejski Bank Centralny, z ostatniego dnia 

miesiąca poprzedzającego miesiąc przesłania „Allocation Proposal List” lub „Allocation Proposal” do EBI. Kwotę wyrażoną w walucie 

innej niż złoty lub euro przelicza się na euro po kursie euro ogłoszonym przez Europejski Bank Centralny, na ostatni dzień miesiąca 

poprzedzającego miesiąc przesłania „Allocation Proposal List” lub „Allocation Proposal”do EBI. 
10 Niepotrzebne skreślić 



w swojej siedzibie badań w zakresie swojej sytuacji finansowej mającej wpływ na 

terminową spłatę zadłużenia, w tym do udostępnienia ksiąg rachunkowych i innych 

dokumentów Kredytobiorcy, a także umożliwienia wizyty w miejscu realizacji 

kredytowanego przedsięwzięcia i dostarczenia informacji dotyczących tego 

przedsięwzięcia oraz umożliwienia dokonania audytu, zgodnie z odpowiednimi 

przepisami prawa Unii Europejskiej, 

6/ przechowywania dokumentacji dotyczącej kredytowanego przedsięwzięcia przez 

okres pięciu lat po ostatecznej dacie spłaty kredytu, w celu umożliwienia 

przeprowadzenia weryfikacji, zgodnie z zasadami zawartymi w pkt 3, 

7/ wyboru trybu postępowania dotyczącego zamówień publicznych w celu 

dokonywania zakupów towarów, usług i robót, jeżeli jest to wymagane przez 

obowiązujące przepisy prawa Unii Europejskiej lub przepisy prawa Rzeczpospolitej 

Polskiej, oraz zgodnie z tymi przepisami”, 

8/ przestrzegania zasady konkurencyjności, jawności i przejrzystości ponoszonych 

wydatków kwalifikujących się do objęcia finansowaniem z zachowaniem kryterium 

oszczędności i efektywności, w przypadku gdy nie jest zobowiązany do stosowania 

ustawy Prawo zamówień publicznych [zapis dotyczy projektów realizowanych 

przez przedsiębiorstwa sektora MID CAP, których wartość przekracza 25 mln 
EUR ale nie przekracza 50 mln EUR]. 

2. „Kredytobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przekazywanie EBI, Commerzbank AG 

oraz podmiotom wchodzącym w skład Grupy BRE Banku: BRE Leasing Spółce 

z ograniczoną odpowiedzialnością, BRE Faktoring Spółce Akcyjnej oraz BRE Bank 

Hipoteczny Spółce Akcyjnej wszelkich objętych tajemnicą bankową danych i informacji 

związanych z zawartą z Bankiem umową kredytową i jej realizacją, w tym treści tej 

umowy”. 

 

Ponadto na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. 

Dz.U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) upoważniamy BRE Bank SA z siedzibą w 

Warszawie do przekazywania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wszelkich objętych 

tajemnicą bankową danych i informacji związanych z umową kredytową o kredyt 

finansowany/refinansowany
11

 (refinansowanie kredytu nr ……….. z dnia ……….) środkami 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego i realizacją tej umowy, w tym treści niniejszego 

oświadczenia, wniosku kredytowego (wraz ze wszystkimi załącznikami) oraz treści zawartej 

umowy. Przyjmujemy do wiadomości, że informacje o aktualnej siedzibie i adresie 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego BRE Bank SA udostępnia na stronach Portalu 

internetowego Grupy BRE Banku pod adresami: www.brebank.pl / www.multibank.pl / 

www.mbank.pl 
 

 

 

 

.................................................    .................................................... 
[Miejscowość i data]      [Podpis Klienta] 

 

 

 

.................................................    .................................................... 
[Miejscowość i data] [Podpis pracownika BRE Banku 

przyjmującego oświadczenie] 

                                                 
11 Niepotrzebne skreślić 


