
 
 

PEŁNOMOCNICTWO  

DO REPREZENTOWANIA PRZY ZAWARCIU UMOWY W SPRAWIE USTANOWIENIA ADMINISTRATORA ZABEZPIECZEŃ 

 ORAZ REPREZENTOWANIA W POSTĘPOWANIACH MAJĄCYCH NA CELU PRZYMUSOWE ZASPOKOJENIE WIERZYTELNOŚCI 

 

Ja, niżej podpisany ________________________________________________ (PESEL ______________________),  

działając w imieniu własnym (dalej: „Wierzyciel”) udzielam niniejszym w imieniu własnym pełnomocnictwa  

SMARTFUNDS Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (REGON: 381592360, NIP: 1132985401, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy pod 

numerem KRS 0000751969) (dalej „Pełnomocnik”) 

do: 

1) zawarcia w imieniu Wierzyciela umowy w sprawie ustanowienia administratora zabezpieczeń pomiędzy Smartfunds SA z siedzibą 

w Warszawie (REGON: 381592360, NIP: 1132985401, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 0000751969, 

dalej: „Smartfunds”) a Wierzycielem, o treści zasadniczo zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszego pełnomocnictwa („Umowa 

w sprawie ustanowienia administratora zabezpieczeń”). 

Wierzyciel wyraża zgodę, aby Pełnomocnik był drugą stroną ww. Umowy w sprawie ustanowienia administratora zabezpieczeń 

i oświadcza, że zapoznał się z załącznikiem nr 1 i akceptuje jego brzmienie, a tym samym wyłączona zostaje możliwość naruszenia 

interesów Wierzyciela jako mocodawcy w zw. z faktem, że drugą stroną ww. Umowy w sprawie ustanowienia administratora 

zabezpieczeń będzie Pełnomocnik.  

2) podjęcia wszelkich działań mających na celu wykonanie praw z hipoteki oraz oświadczenia w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC, o których 

mowa w ww. Umowie w sprawie ustanowienia administratora zabezpieczeń, w tym do reprezentowania Wierzyciela wobec 

Projektodawcy w trakcie rozmów i negocjacji na etapie przedsądowym oraz reprezentowania Wierzyciela we wszelkich 

postępowaniach sądowych, sądowo-administracyjnych, administracyjnych, czynnościach urzędowych i postępowaniach 

egzekucyjnych mających na celu uzyskanie przymusowego zaspokojenia Wierzytelności określonych w ww. Umowie w sprawie 

ustanowienia administratora zabezpieczeń. 

W powyższym zakresie Wierzyciel udziela pełnomocnictwa Pełnomocnikowi do dokonywania wszelkich innych czynności, jakie okażą się 

niezbędne dla realizacji niniejszego pełnomocnictwa. 

Pełnomocnik uprawniony jest do udzielania dalszych pełnomocnictw wybranym przez siebie podmiotom, w tym pełnomocnikom 

profesjonalnym, do podejmowania czynności w ramach realizacji czynności przewidzianych niniejszym pełnomocnictwem. 

Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności dostępną pod adresem https://rejestracja.smartfunds.pl/polityka_prywatnosci oraz 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Smartfunds w celach związanych z wykonywaniem przez Smartfunds 

funkcji administratora zabezpieczeń (administratora hipoteki) oraz uprawnień wynikających z niniejszego pełnomocnictwa. 

 

 

 

_________________________________________ 

Data i podpis Wierzyciela   

 

 

https://rejestracja.smartfunds.pl/sites/default/files/210603%20Umowa%20o%20ustanowienie%20administratora%20zabezpiecze%C5%84.pdf
https://rejestracja.smartfunds.pl/polityka_prywatnosci

