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……………………………………. 
[Pełna nazwa Klienta] 
 
……………………………………. 
[Adres siedziby Klienta] 
 
……………………………………. 
[Nr REGON Klienta] 
 

Oświadczenie Klienta 
 
W związku z ubieganiem się w mBanku S.A. o kredyt ………………..1 finansowany przez Europejski Bank Inwestycyjny 
oświadczamy niniejszym, że zapoznaliśmy się z kryteriami kwalifikowalności projektów i warunkami finansowania ze 
środków linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego ………………………………………….. (należy wpisać nazwę linii) 
dostępnymi na stronie internetowej Grupy mBanku pod adresem 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 zwierzętach2, 
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, 
i/ nabycie „goodwill” lub wartości niematerialnych i prawnych3, które mogłyby doprowadzić do zdobycia 

przewagi rynkowej (rozumianej jako ponad 20 % udział w rynku właściwym; zakup licencji lub praw do 
eksploatowanych zasobów mineralnych). 

2. Jesteśmy MSP / przedsiębiorstwem sektora MID CAP4 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, zapasów i kosztów ogólnych działalności.  
4. *) [Zapis dotyczy wyłącznie kredytu inwestycyjnego] 

Koszt projektu netto nie przekracza równowartości 25 000 000 EUR 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. 
Zobowiązujemy się do przestrzegania jej przepisów. / Nie jesteśmy zobowiązani do stosowania Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 5 

 
Przyjmujemy do wiadomości, że 

1/ kwota alokacji nie może przekroczyć wartości 12 500 000 EUR , 
2/ środki w ramach przedmiotowego kredytu, finansowanego z linii EBI, nie mogą zostać przeznaczone na: 

a) spłatę zobowiązania finansowego zarówno w mBanku jak i w innych instytucjach finansowych, 

b) spłatę rat leasingowych, 
c) przejęcie lub zakup innego podmiotu, 
d) zakup / budowę / przebudowę / modernizację nieruchomości pod wynajem, 
e) zakup gruntu niezwiązanego z projektem inwestycyjnym finansowanych ze środków linii EBI, 
f) zakup gruntu rolnego, 
g) zakup akcji / obligacji, faktoring, finansowanie akredytyw, 
h)  finansowanie zobowiązań publiczno-prawnych (VAT, akcyza, cła, podatki).  

3/ okres kredytowania przez mBank S.A. nie będzie krótszy niż 2 lata, 
4/ suma finansowania środkami Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz środkami UE nie przekracza 100 % 

wartości projektu netto. 
 
W przypadku uzyskania zgody Europejskiego Banku Inwestycyjnego na finansowanie kredytu środkami pochodzącymi 
z linii kredytowej przyznanej Bankowi przez EBI, zobowiązujemy się do zaakceptowania poniższych zapisów, które 
będą zawarte w przyszłej umowie kredytowej: 
 

                                                   
1 Wpisać rodzaj kredytu 
2 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. 
3 Przykłady: wartości niematerialne i prawne takie jak m.in. prawa do produkcji lub dystrybucji, tak samo dla mediów jak i usług,, licencje produkcyjne 

w przemyśle farmaceutycznym, itp. 
4 Niepotrzebne skreślić 
5 Niepotrzebne skreślić 

http://www.mbank.pl/


 

 

2 

1. „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, 
2/ rozpoczęcia realizacji inwestycji w okresie do 3 lat od daty podpisania umowy kredytowej, 
3/ zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego do dnia: …………. oraz do niezwłocznego poinformowania o 

tym Banku na piśmie, 
4/ przestrzegania przepisów prawa Unii Europejskiej oraz przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej, 

w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska, oszczędności energii, 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,  

5/ ponoszenia wszelkich wydatków w ramach kredytowanego przedsięwzięcia w sposób ekonomicznie 
uzasadniony i efektywny, 

6/ utrzymywania, naprawiania, dokonywania przeglądów i odnawiania mienia będącego częścią 
kredytowanego przedsięwzięcia oraz ubezpieczenia wszystkich nieruchomości, które są wymagane dla 
utrzymania mienia w dobrym stanie lub gotowości do używania,  

7/ umożliwiania Bankowi oraz upoważnionym przedstawicielom EBI, Komisji Europejskiej, Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego oraz wszelkich innych instytucji lub organów Unii Europejskiej (w tym, bez 
ograniczeń, Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)), które uzyskają 
upoważnienie zgodne z prawem Unii Europejskiej na weryfikację wykorzystania środków pochodzących 
z kredytu, dokonywania w swojej siedzibie kontroli w zakresie 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, 

8/ przechowywania dokumentacji dotyczącej kredytowanego przedsięwzięcia przez okres pięciu (5) lat po 
ostatecznej dacie spłaty kredytu, w celu umożliwienia przeprowadzenia weryfikacji, zgodnie z zasadami 
zawartymi w pkt 7, 

9/ przechowywania ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatków w związku z kredytowanym 
przedsięwzięciem przez okres co najmniej pięciu (5) lat po ostatecznej dacie spłaty zobowiązań 
wynikających z umowy kredytowej, 

10/ 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, uwzględniając zasadę przejrzystości, 
równego traktowania oraz niedyskryminacji ze względu na narodowość, 

11/ realizacji i eksploatacji kredytowanego przedsięwzięcia, zgodnie z odpowiednimi normami prawa Unii 
Europejskiej, jak również z odpowiednimi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej lub innych 
obowiązujących przepisów prawa, a także potwierdzenia na wniosek EBI, że Kredytobiorca uzyskał 
wszystkie niezbędne zezwolenia (na budowę i eksploatację) zgodnie z przepisami krajowymi 
dotyczącymi ochrony środowiska i konkurencji, 

12/ do prowadzenia wszystkich płatności związanych z kredytowanym przedsięwzięciem za pośrednictwem 
rachunku bankowego banku działającemu zgodnie z prawem na terenie kraju siedziby Kredytobiorcy, 

13/ wcześniejszej spłaty kredytu w sytuacji niespełnienia warunków wskazanych w punktach 1/ – 12/. 
2. Ponadto Kredytobiorca zobowiązuje się do: 

1/ wyłączenia członka zarządu lub osób na stanowiskach kierowniczych Kredytobiorcy, skazanych 
prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwa dotyczące wykonywania ich obowiązków służbowych, z 
wszelkiej  działalności związanej z wykorzystaniem jakichkolwiek funduszy udostępnionych Kredytobiorcy 
przez Bank związanych z kredytowanym przedsięwzięciem,  

2/ do niezwłocznego poinformowania Banku o wystąpieniu zdarzeń opisanych w pkt 1/.  
3. Kredytobiorcy oświadcza, że środki finansowe zaangażowane w kredytowane przedsięwzięcie pochodzą ze źródeł 

legalnych (w tym nie pochodzą z prania pieniędzy lub nie są związane z finansowaniem terroryzmu). 
4. W przypadku powzięcia przez Bank informacji o jakichkolwiek działaniach Kredytobiorcy sprzecznych z prawem, w 

tym o działaniach o charakterze przestępczym, Bank, w granicach dopuszczalnych przepisami prawa, może 
poinformować o tym fakcie EBI. 

5. Kredytobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przekazywanie EBI lub innym organom lub instytucjom Unii 
Europejskiej, 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 upoważniamy mBank S.A. 
z siedzibą w Warszawie do przekazywania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wszelkich objętych tajemnicą 
bankową danych i informacji związanych z umową kredytową o kredyt finansowany 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 mBank S.A. udostępnia na stronach Portalu internetowego 
Grupy mBanku pod adresem www.mbank.pl 
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[Miejscowość i data]      [Podpis Klienta] 
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[Miejscowość i data] [Podpis pracownika mBanku S.A. 
 przyjmującego oświadczenie] 


