Załącznik nr 1
do umowy portfelowej linii gwarancyjnej Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji nr 5/PLG-EFPiG/2021

WNIOSEK O UDZIELENIE PRZEZ BGK GWARANCJI SPŁATY KREDYTU
w ramach portfelowej linii gwarancyjnej
Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji
(wniosek kierowany do BGK za pośrednictwem Banku Kredytującego)

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY
Dane Wnioskodawcy*
1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy:
2. Adres zamieszkania:

3. Kod pocztowy:

4. Województwo:

-
5. Telefon stacjonarny:

6. Telefon komórkowy:

8. PESEL**:

9. Rodzaj i numer dokumentu tożsamości

7. Adres e-mail:

rodzaj dokumentu tożsamości
seria i numer dokumentu tożsamości

II. PRZEDMIOT I WYSOKOŚĆ GWARANCJI:
1. Wnioskuję/my o gwarancję spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Ekologicznego Funduszu
Poręczeń i Gwarancji, jako zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego przez
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
(nazwa i adres Banku Kredytującego)

w kwocie …………………….………, na okres ………………………..................................……………, z przeznaczeniem na
realizację celu zgodnego z programem priorytetowym „Czyste Powietrze”.
2. Wnioskuję/my o gwarancję do dnia ………………….………..…. w wysokości stanowiącej ............ % kwoty kredytu
wymienionego w pkt 1, tj. w kwocie ............................ zł.
Oświadczenia Wnioskodawcy:
1. Wyrażam/y zgodę, aby ostateczne warunki kredytu oraz gwarancji zostały określone w umowie kredytu,
uwzględniającej decyzję kredytową Banku Kredytującego i zasady udzielania gwarancji (mogą one odbiegać od
określonych w niniejszym wniosku w części II (PRZEDMIOT I WYSOKOŚĆ GWARANCJI) pkt 1 i 2).
2. Podpisując umowę kredytu, o której mowa w pkt 1, akceptuję/my w ten sposób ostateczne warunki kredytu
i gwarancji.
3. Oświadczam/y, że składając niniejszy wniosek zapoznałem/liśmy się z zasadami udzielenia przez Bank
Gospodarstwa Krajowego (dalej: BGK) wnioskowanej gwarancji, określonymi w Warunkach uzyskania w Banku
Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Ekologicznego
Funduszu Poręczeń i Gwarancji, które stanowią załącznik do niniejszego wniosku oraz że akceptujemy te
zasady. W szczególności zobowiązuję/my się do zwrotu BGK kwoty wypłaconej przez BGK tytułem gwarancji,
o którą wnioskuję/my wraz z należnościami ubocznymi, w tym odsetkami od zadłużenia przeterminowanego
naliczanymi od dnia wypłaty kwoty z gwarancji (w wysokości aktualnie obowiązujących maksymalnych odsetek
za opóźnienie, o których mowa w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1740, z późn. zm.) i poniesionymi przez BGK kosztami niezbędnymi do dochodzenia wierzytelności,
a w szczególności kosztami monitów (których wysokość wynika z taryf opłat i prowizji Banków Kredytujących
oraz BGK), kosztami sądowymi (o których mowa i w wysokości określonej w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r.
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o kosztach sądowych w sprawach cywilnych), kosztami postępowania egzekucyjnego (o których mowa
i w wysokości określonej w ustawie z 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych), kosztami obsługi prawnej,
w tym kosztami zastępstwa procesowego (o których mowa i w wysokości określonej w rozporządzeniu
Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie
oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności
radców prawnych) oraz kosztami i opłatami związanymi z pozyskaniem informacji od organów, instytucji
i urzędów (zgodnie ze stawkami określonymi w aktach prawnych regulujących opłaty za pozyskiwanie danych)
na wypadek dokonania przez BGK wypłaty na rzecz Banku Kredytującego kwoty z tytułu takiej gwarancji.
Potwierdzamy także, że nasze zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest solidarne, co oznacza,
że BGK może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich Wnioskodawców łącznie, od kilku
z Wnioskodawców lub od każdego z Wnioskodawców z osobna, a zaspokojenie BGK przez któregokolwiek
z Wnioskodawców zwalnia pozostałych1.
4. Jestem/jesteśmy świadom/i, że w przypadku zapłaty przez BGK kwoty z tytułu gwarancji spłaty kredytu, BGK
wstępuje, z chwilą zapłaty, w prawa Banku Kredytującego do wysokości dokonanej zapłaty (zgodnie z art. 47a
ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre
osoby prawne (Dz. U. z 2021 r. poz. 442, z późn. zm.) oraz art. 421l ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)), w tym w prawa do zabezpieczeń.
Oświadczam/y, iż zostałem/liśmy poinformowany/i i przyjmuję/emy do wiadomości, iż po wypłacie
z gwarancji, BGK podejmie działania prawem przewidziane w celu ujawnienia przejścia zabezpieczeń.
5. Oświadczam/y, że wobec mnie/nas (Wnioskodawcy) nie jest prowadzona egzekucja w trybie ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427,
z późn. zm.).
6. Oświadczam/y, że nie jestem/śmy powiązany/i z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobą zajmującą
stanowisko kierownicze w BGK.
7. Zostałem/zostałam/zostaliśmy poinformowany/a/i, że dane osobowe zamieszczone w niniejszym wniosku
będą przetwarzane przez BGK w celu udzielenia i realizacji gwarancji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), jako niezbędne do zawarcia i wykonania umowy
gwarancji oraz w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z gwarancji jako prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez BGK, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO,
a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na BGK w związku z prowadzeniem działalności
bankowej i realizacją zawartych umów, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Zostałem/zostałam/zostaliśmy poinformowany/a/i o przysługującym, na podstawie RODO, prawie dostępu
i sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do
przenoszenia danych, a w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
administratora – prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
9. Zostałem/zostałam/zostaliśmy poinformowany/a/i o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się
z naruszeniem przepisów RODO.
10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
w rozumieniu art. 22 RODO.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do
organizacji międzynarodowych.
12. Na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 64 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 389, z późn. zm.), upoważniam BGK do
wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) do biur informacji gospodarczej
o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
13. Wyrażam/y zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez BIK przekazanych przez BGK,
a dotyczących mnie/nas informacji oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicę bankową, w zakresie
przewidzianym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896,
z późn. zm.) oraz innych ustaw - powstałych w związku z wnioskowaną gwarancją, której oświadczenie dotyczy,
skutkującą podjęciem przez BGK czynności bankowych - przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia
otrzymania przez BIK takiej informacji lub zapytania. Zostałem/zostałam/zostaliśmy poinformowany/a/i,
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Zdanie o solidarnej odpowiedzialności dotyczy przypadków, w których Wnioskodawcą jest więcej niż jedna osoba fizyczna
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że zgoda ta może zostać odwołana przeze mnie w każdym czasie w formie pisemnego oświadczenia złożonego
w BGK.
14. Wyrażam/y zgodę na przekazywanie przez BGK danych objętych tajemnicą bankową dotyczących gwarancji
i kredytu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki, zwanego dalej „NFOŚiGW” oraz
Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanych dalej „WFOŚiGW”, jako
podmiotów uczestniczących w finansowaniu gwarancji spłaty kredytów (NFOŚiGW) oraz w procesie kontroli
udzielania gwarancji spłaty kredytów (NFOŚiGW i WFOŚiGW) na podstawie umowy zawartej przez NFOŚiGW
z BGK oraz na podstawie programu rządowego „Program gwarancyjny „Czyste Powietrze” z wykorzystaniem
gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”.
15. Wnoszę/Wnosimy, aby moje/nasze zlecenie udzielenia gwarancji, wynikające z niniejszego wniosku, jeżeli
wniosek ten składany jest na odległość, zostało wykonane w całości przez BGK, poprzez objęcie w/w kredytu
wnioskowaną gwarancją, przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od tego zlecenia, o którym to
terminie jest mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r.
poz. 287, z późn. zm.). W związku z tym przyjmuję/my do wiadomości i akceptuję/my, że w takim przypadku,
tzn. w przypadku wykonania przez BGK zlecenia udzielenia gwarancji, wynikającego z niniejszego wniosku,
przed upływem w/w terminu, stosownie do art. 40 ust. 6 pkt 1 w/w ustawy o prawach konsumenta, nie
będzie mi/nam przysługiwać prawo do odstąpienia od tego zlecenia, o którym to prawie jest mowa w art. 40
ust. 1 w/w ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli z przyczyn niezależnych od BGK wykonanie przez BGK
zlecenia udzielenia gwarancji, wynikającego z niniejszego wniosku, przed upływem w/w terminu nie będzie
możliwe, zlecenie to pozostaje w mocy po upływie tego terminu.
Do wiadomości Wnioskodawcy:
1. BGK informuje o możliwości przekazania, na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, danych Wnioskodawcy do systemu Bankowy Rejestr (dalej: system BR),
którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich – Biuro Obsługi Klienta, Warszawa,
ul. Postępu 17A. BGK informuje, że dane gromadzone w systemie BR w celu bezpieczeństwa systemu
bankowego i ochrony depozytów bankowych mogą być udostępnione:
1) biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie wniosków
tych biur opartych na upoważnieniu osoby, której dane dotyczą i w zakresie określonym w tym
upoważnieniu,
2) bankom – w zakresie, w jakim dane te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych
oraz w związku ze stosowaniem metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa
w części trzeciej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia
26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm
inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1,
z późn. zm.),
3) instytucjom finansowym będącym podmiotami zależnymi od banków w rozumieniu ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,
4) innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów - w zakresie, w jakim dane te są
niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń.
2. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 7 Oświadczenia Wnioskodawcy, Pani/Pana
dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
1) Biuro Informacji Kredytowej S.A.;
2) Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
3) Ministerstwo Klimatu i Środowiska;
4) Komisja Nadzoru Finansowego;
5) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
6) Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
7) biura informacji gospodarczej;
8) banki, instytucje kredytowe i inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na
podstawie odpowiednich przepisów prawa;
9) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu BGK na podstawie zawartej
z BGK umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
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3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
w pkt 7 Oświadczenia Wnioskodawcy celów przetwarzania, tj.:
1) w zakresie udzielenia i realizacji gwarancji – przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie
– przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia i dochodzenia
ewentualnych roszczeń;
2) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na BGK w związku z prowadzeniem działalności
bankowej i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez BGK.
4. Informujemy, że w BGK powołany został inspektor ochrony danych. Adres poczty elektronicznej do kontaktu
z inspektorem to: iod@bgk.pl. Z inspektorem można skontaktować się także z wykorzystaniem formularza
kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.bgk.pl.

Załącznik:
- Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej
Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji

………………………….....,
(miejscowość*)

……………………
(data*)

………………………………………………………………………………………………
(podpis/y Wnioskodawcy/ów lub osób upoważnionych do
reprezentowania Wnioskodawcy/ów*)

* Powielić dla każdego z Wnioskodawców
** W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać datę urodzenia oraz państwo urodzenia
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