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Załącznik nr …  

do Regulaminu naboru - Produkt Linia Finansowa dla Pośredników Finansowych 
........................................................  

(miejscowość, data)  

PROMESA UDZIELENIA LINII FINANSOWEJ 

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.	z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Świętojerska 9, 00-236 
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr KRS 0000249823, NIP: 521-33-74-690, REGON: 140391839, kapitał zakładowy: 60.000.000,00 
PLN wpłacony w całości, 	

reprezentowana przez:  

1. ..........................................................................................  

2. ..........................................................................................  

zwana dalej „ARM S.A.”  

potwierdza, że:  

....................................................................................................................................................................  

(Nazwa Pośrednika, siedziba, REGON, NIP, KRS)  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

reprezentowany przez: 

1. ..........................................................................................  

2. ..........................................................................................  

zwany dalej „Pośrednikiem Finansowym” lub „Wnioskodawcą”  

otrzyma wsparcie w postaci Linii Finansowej w wysokości:  

....................................................................................................................................................................  

(kwota i waluta)  

(słownie.....................................................................................................................................................)  
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na okres od …………………………….............................................................................. do 

.........................................................na 

sfinansowanie:............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  

zgodnie z warunkami zawartymi we Wniosku o wydanie Promesy udzielenia Linii Finansowej oraz 

Umowie Linii Finansowej.  

Niniejsza Promesa została wystawiona na podstawie pozytywnej oceny Wniosku o wydanie Promesy 

udzielenia Linii Finansowej wraz z załącznikami, złożonego przez Pośrednika Finansowego w ramach 

naboru na Produkt Finansowy „Linia Finansowa dla Pośredników Finansowych” i jest ważna przez 

okres .............................. miesięcy od daty jej wystawienia.  

Warunkami zawarcia Umowy Linii Finansowej i uruchomienia środków są: 

1) otrzymanie przez ARM S.A. decyzji o przyznaniu Pośrednikowi Finansowemu przez BGK 

wsparcia w ramach postepowania przetargowego – w formie pisemnego zawiadomienia o wyborze 

oferty Pośrednika Finansowego przez BGK,  

2) ................................................................................................................................................................  

Niniejsza Promesa staje się bezskuteczna, jeżeli ujawnione zostaną okoliczności wskazujące, że 

została wydana na podstawie nieprawdziwych danych przedstawionych przez Pośrednika 

Finansowego, lub jeżeli w okresie ważności Promesy zaistnieją formalno-prawne lub merytoryczne 

przesłanki uzasadniające stwierdzenie przez ARM S.A., że Pośrednika Finansowy utracił zdolność 

kredytową bądź jest ona zagrożona.  

W imieniu ARM S.A.                                             W imieniu Pośrednika Finansowego  

 

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

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

 
	


