REGULAMIN KONKURSU
„Poręczenie jako instrument zwiększenia
dostępności do finansowania zewnętrznego dla
pomorskich przedsiębiorców”
Dotyczy: umowy 1.4/2012/FPJWP/1/084/NL/238
oraz
Poręczeń w ramach standardowej działalności
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REGULAMIN KONKURSU

§1
CEL KONKURSU
1. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (dalej: Fundusz) organizuje konkurs, który ma na celu zaktywizowanie działalności poręczycielskiej, zwiększenia popularności korzystania z poręczenia jako regionalnego instrumentu korzystnego zabezpieczenia zwrotności
kredytów dla firm sektora MŚP oraz wyróżnienia pracowników Instytucji współpracujących z
Funduszem szczególnie zaangażowanych w realizację wsparcia działalności firm sektora MŚP kredytem bankowym/pożyczką, zabezpieczonym poręczeniem Funduszu w ramach Inicjatywy JEREMIE oraz w ramach standardowej działalności Funduszu.
2. Konkurs ma na celu stworzenie przyjaznego przedsiębiorcy sektora MŚP, systemu finansowania
zewnętrznego kredytem bankowym/pożyczką wraz z poręczeniem Funduszu.
§2
UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami konkursu są: Pracownicy Instytucji współpracujących z Funduszem, zajmujący się
sprzedażą produktów kredytowych/pożyczkowych dla klientów z segmentu MSP oraz Dyrektorzy
oddziałów Instytucji Finansujących.
2. Zadaniem Uczestnika konkursu jest sprzedaż na rzecz Funduszu poręczeń kredytów/pożyczek w
ramach Inicjatywy JEREMIE lub w ramach standardowej działalności Funduszu dla MSP na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz na zasadach określonych w Regulaminie udzielania poręczeń przez Fundusz.
3. Przez sprzedaż poręczenia rozumie się wydanie przez Fundusz Instytucji finansowej kompletu
dokumentów zgodnego z Umową o Współpracy pomiędzy Funduszem a Instytucją Współpracującą, a w rezultacie udzielenie poręczenia.
4. Każdy Uczestnik konkursu będzie ewidencjonowany w zakresie ilości i wartości przesyłanych
wniosków o udzielenie poręczenia zgodnie z danymi zawartymi w „Karcie Uczestnika konkursu”,
stanowiącej załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu.
5. Przyjmuje się, że jeżeli danym wnioskiem ze strony instytucji współpracującej zajmuje się dany
pracownik - kartę konkursową wypełnia tylko ten pracownik, który jest Uczestnikiem konkursu.
Fundusz zastrzega sobie prawo do weryfikacji powyższego.
§3
CZAS TRWANIA KONKURSU
1.

Konkurs trwa od dnia 21 września 2015 roku do dnia 28 lutego 2016 roku. Do wyników konkursu zalicza się wszystkie wnioski złożone oraz w rezultacie udzielone poręczenia w okresie od dnia
21 września 2015 roku do dnia 28 lutego 2016 roku.
§4
PRZEBIEG KONKURSU

1. W ramach konkursu oceniana będzie ilość oraz wartość poręczeń udzielonych przez Fundusz w
okresie trwania konkursu.
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2. Uczestnik konkursu kieruje do Funduszu wniosek o poręczenie wraz z pełną dokumentacją i zgodą na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych w celach związanych z konkursem (załącznik nr 1 do Regulaminu).
3. Każdy z Uczestników, w okresie trwania konkursu gromadzi punkty wg następujących kryteriów:
a. za każde poręczenie udzielone o wartości mniejszej lub równej 100.000,- zł (słownie
złotych: sto tysięcy i 00/100) - 3 pkt.;
b. za każde poręczenie udzielone od 100.000,01 (słownie złotych: sto tysięcy 01/100)
do 300.000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100) – 2 pkt.;
c. za każde poręczenie udzielone o wartości powyżej 300.000,01 – 1pkt.
4. Niezależnie od wysokości kwoty udzielonego poręczenia – poręczenie do kredytu inwestycyjnego
premiowane jest dodatkowo 1 punktem.
5. Warunkiem koniecznym zakwalifikowania się do konkursu jest udzielenie minimum pięciu poręczeń o łącznej wartości minimum 500.000,00 zł ( słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych)1.
6. Wniosek złożony z niepełną dokumentacją lub bez karty Uczestnika konkursu nie będzie punktowany oraz nie będzie brał udziału w konkursie.
7. Karta Uczestnika konkursu będzie przyjmowana tylko i wyłącznie wraz ze złożonym wnioskiem o
udzielenie poręczenia. Na warunkach niniejszego konkursu nie ma możliwości – uzupełnienia karty Uczestnika konkursu po wpłynięciu wniosku do Funduszu.

§5
NAGRODY
1. Ustala się pulę nagród w konkursie w wysokości 15.000,00zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100
złotych).
2. Dla najwyżej sklasyfikowanych uczestników konkursu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i ust. 5
ustala się następujące nagrody pieniężne w kwotach netto:
a. Nagroda za 1 miejsce w konkursie - 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych);
b. Nagroda za 2 miejsce w konkursie – 3.000,00 zł( słownie: trzy tysiące 00/100 złotych);
c. Nagroda za 3 miejsce w konkursie – 2.000,00zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych);
3. Dla najwyżej sklasyfikowanego uczestnika konkursu – Dyrektora Oddziału Banku ustala się nagrodę pieniężną w kwocie netto za zajęcie 1 miejsca w konkursie w wysokości 5.000 zł (słownie:
pięć tysięcy 00/100 złotych).
4. Warunkiem dodatkowym otrzymania nagrody jest konieczność uregulowania przez beneficjenta
Funduszu opłaty za udzielenie poręczenia.
5. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez kilku Uczestników konkursu o pozycji na
liście rankingowej zadecyduje ilość udzielonych poręczeń. Natomiast, jeżeli ilość udzielonych poręczeń będzie równa wówczas zadecyduje wyższa suma kwot udzielonych poręczeń.
6. Suma punktów uzyskanych przez Uczestnika konkursu będzie wyznaczała jego miejsce w rankingu.
7. W przypadkach wyjątkowych nieprzewidzianych w regulaminie konkursu zdarzeń o innym sposobie podziału nagród decyduje organizator konkursu.

1

Warunki spełnione łącznie.
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8.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do dnia 18 marca 2016
roku. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach Fundusz zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników, jednak nie więcej niż 14 dni od terminu wskazanego powyżej.
9. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie na stronie internetowej Funduszu
(www.prfpk.pl).
10. Nagrody dla zwycięzców wraz z oficjalnym podziękowaniem za udział w konkursie zostaną wręczone przez organizatora konkursu, w trybie ustalonym z Uczestnikami. O formie przekazania
nagród decyduje organizator konkursu.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator konkursu zastrzega sobie dokonanie zmian w niniejszym Regulaminie lub zawieszenie konkursu. Działania te mogą być zastosowane jedynie z powodu ważnych przyczyn niezależnych od Funduszu.
2. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Regulaminu oraz przebiegu konkursu osoby
zainteresowane mogą kontaktować się z pracownikami Funduszu pod numerem telefonu (58)
320 34 05.
3. Wyniki konkursu rozstrzygać będzie komisja konkursowa ustalona w składzie:
a. Irena Wróblak – Przewodniczący komisji
b. Piotr Nowak – członek komisji
c. Agnieszka Wiraszko – członek komisji.
4. W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 21 września 2015 roku.
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