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UMOWA W SPRAWIE USTANOWIENIA ADMINISTRATORA ZABEZPIECZEŃ  

/wzór/ 

zwana dalej „Umową”, zawarta w Warszawie w dniu ____________ roku pomiędzy:  

SMARTFUNDS Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa, 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, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000,00 zł (słownie: 

sto tysięcy złotych) w całości wpłaconym, reprezentowaną przez: p. Pawła Biedrzyckiego (Prezes Zarządu) oraz p. Janusza 

Maruszewskiego (Wiceprezes Zarządu)  

zwaną dalej Smartfunds lub Administratorem 

a 

p. _______________, PESEL ____________, 

p. _______________, PESEL ____________, 

p. _______________, PESEL ____________, 

wskazani powyżej reprezentowanymi przez _____________ (pełnomocnik) na podstawie pełnomocnictw, których kopie załączono do 

niniejszej Umowy  

zwanymi dalej łącznie Wierzycielami lub każdy z osobna Wierzycielem, 

przy czym Smartfunds i Wierzyciele są zwani dalej łącznie Stronami lub każda z osobna Stroną. 

ZWAŻYWSZY, ŻE: 

A. W ramach Kampanii Loan Crowdfunding Smartfunds, Wierzyciele zawarli z __________ (dalej: „Projektodawca”) Umowy 

Pożyczek, na podstawie których udzielili Projektodawcy pożyczek środków pieniężnych w wysokości określonej w załączniku nr 

1 (załącznik nr 1 – zestawienie informacji dotyczących wierzytelności wynikających z pożyczek udzielonych w ramach 

Kampanii Loan Crowdfunding Smartfunds prowadzonej na zlecenie Projektodawcy) („Pożyczki”); 

B. Warunki Umów Pożyczek zawieranych pomiędzy Wierzycielami i Projektodawcą w ramach Kampanii, warunki zabezpieczenia 

spłaty pożyczki udzielanej Projektodawcy przez Użytkownika, informacje na temat Projektu oraz inne warunki Kampanii określa 

załącznik nr 2 do niniejszej Umowy (załącznik nr 2 – Parametry Kampanii).  

C. Projektodawca zobowiązał się, że w celu zabezpieczenia zwrotu Pożyczek (w tym roszczeń o odsetki oraz wszelkie inne 

świadczenia uboczne) na rzecz Wierzycieli („Wierzytelności”) zostaną ustanowione przez Projektodawcę następujące 

zabezpieczenia: 

- hipoteka umowna na nieruchomości gruntowej o numerze 103/2 położonej w miejscowości Nowogard, wpisanej do księgi 

wieczystej o nr ______________, do wysokości 150% (stu pięćdziesięciu procent) wartości środków pieniężnych pozyskanych 

przez Projektodawcę w ramach Kampanii („Hipoteka”); 

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania 

cywilnego (Dz. U. z 2020 roku poz. 1575, z późn. zm.), do najwyższej wysokości 150% (stu pięćdziesięciu procent) wartości 

środków pieniężnych pozyskanych przez Projektodawcę w ramach Kampanii, przy czym egzekucja będzie prowadzona w 

przypadku niespłacenia w pełni Pożyczek wraz z oprocentowaniem w terminie i zgodnie z warunkami Umów Pożyczek, co 

Admministrator potwierdzi w odrębnym oświadczeniu złożonym w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym 

(„oświadczenie w trybie art. 777 § 1 pkt 5) KPC”). 

Strony zawierają Umowę o następującej treści:  

1. PRZEDMIOT UMOWY 

1.1. W celu zabezpieczenia Hipoteką Wierzytelności przysługujących Wierzycielom, służącym sfinansowaniu tego samego 

przedsięwzięcia – tj. Projektu wskazanego w załącznik nr 2 do niniejszej Umowy (załącznik nr 2 – Parametry Kampanii), działając 

na podstawie art. 682 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 2204), 

Wierzyciele powołują Smartfunds do pełnienia funkcji administratora hipoteki i upoważniają Smartfunds do: 

(1) ustanowienia Hipoteki (poprzez zawarcie umowy o ustanowienie Hipoteki z Projektodawcą), która będzie zabezpieczała ich 

Wierzytelności (w tym roszczenia o odsetki oraz wszelkie inne świadczenia uboczne) z tytułu Umów Pożyczek na warunkach 

określonych w tych Umowach Pożyczek;  



 

 

(2) a także – w przypadku zaistnienia podstaw prawnych do przymusowego dochodzenia zaspokojenia tych Wierzytelności – do 

podjęcia wszelkich działań (czynności egzekucyjnych), mających na celu wykonanie praw z Hipoteki i innych zabezpieczeń 

ustanowionych w celu przymusowego zaspokojenia Wierzytelności (w tym w szczególności oświadczenia  w trybie art. 777 § 

1 pkt 5) KPC). 

1.2. Wierzyciele zobowiązują się do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Smartfunds za wykonane w ramach niniejszej Umowy usługi 

zgodnie z postanowieniami pkt 3 niniejszej Umowy.  

2. WARUNKI PEŁNIENIA FUNKCJI ADMINISTRATORA HIPOTEKI ORAZ UPOWAŻNIENIA 

2.1. Na podstawie niniejszej Umowy, Smartfunds jako administrator Hipoteki, wykonywać będzie prawa i obowiązki wierzyciela 

hipotecznego we własnym imieniu, lecz na rachunek Wierzycieli. 

2.2. Wierzyciele zobowiązani są na bieżąco informować Smartfunds o dokonanych przez Projektodawcę lub osobę trzecią spłatach 

Wierzytelności. W czasie obowiązywania niniejszej Umowy, Smartfunds może wystosować do Wierzyciela zapytanie dotyczące 

obecnego stanu zadłużenia (kwoty Wierzytelności niespłaconych) oraz żądać przedstawienia wszelkich dokumentów w tym 

zakresie, a Wierzyciel zobowiązany jest do przekazywania Smartfunds żądanych dokumentów i informacji w terminie 5 (pieciu) dni 

roboczych od przesłania takiego zapytania lub żądania.  

2.3. Smartfunds zobowiązuje się, według własnego uznania, na bieżąco informować Wierzycieli o podejmowanych działaniach 

(czynnościach egzekucyjnych) mających na celu wykonanie praw z Hipoteki i innych zabezpieczeń ustanowionych w celu 

przymusowego zaspokojenia Wierzytelności. 

2.4. Smartfunds uprawniona jest na mocy niniejszej Umowy do podjęcia wszelkich działań (czynności egzekucyjnych) mających na celu 

wykonanie praw z Hipoteki ustanowionej w celu przymusowego zaspokojenia Wierzytelności oraz innych ustanowionych w tym 

celu zabezpieczeń, w szczególności kierowania do Projektodawcy wezwań do zapłaty oraz wszczynania wszelkich postępowań 

sądowych i egzekucyjnych w celu uzyskania przymusowego zaspokojenia Wierzytelności. 

2.5. Na podstawie niniejszej Umowy Smartfunds uprawniona jest do udzielania dalszych pełnomocnictw wybranym przez siebie 

podmiotom, w tym pełnomocnikom profesjonalnych, do podejmowania czynności w ramach realizacji niniejszej Umowy. 

3. WYNAGRODZENIE, ROZLICZENIA, KOSZTY 

3.1. Strony ustalają, że z tytułu realizacji usług objętych niniejszą Umową: 

(1) w przypadku gdy działania Smartfunds ograniczą się wyłącznie do reprezentowania Wierzycieli przy zawarciu umowy 

o Hipotekę i nadzorowaniu postępowania z wniosku o wpis Hipoteki do ksiąg wieczystych – Smartfunds nie będzie 

przysługiwało wynagrodzenie (usługi te świadczone będą nieodpłatnie); 

(2) w przypadku gdy Smartfunds podejmie działania (czynności egzekucyjne) mające na celu wykonanie praw z Hipoteki i innych 

zabezpieczeń ustanowionych w celu przymusowego zaspokojenia Wierzytelności – Smartfunds przysługiwać będzie 

wynagrodzenie w wysokości ___% kwoty Wierzytelności wyegzekwowanej lub zapłaconej przez Projektodawcę (dłużnika) lub 

osobę trzecią po podjęciu przez Smartfunds jakichkolwiek działań mających na celu przymusowe zaspokojenie Wierzytelności 

z zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Wierzycieli w zw. z zawartymi Umowami Pożyczek. 

3.2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 3.1.(2) będzie płatne w przypadku wyegzekwowania lub zapłaty przez Projektodawcę 

(dłużnika) lub osobę trzecią jakiejkolwiek części Wierzytelności. Strony postanawiają niniejszym, że Smartfunds będzie uprawnione 

do przedstawienia organowi prowadzącemu egzekucję z ustanowionych na rzecz Wierzycieli zabezpieczeń zw. z zawartymi 

Umowami Pożyczek, a także Projektodawcy (dłużnikowi) lub osobie trzeciej, żądania bezpośredniego przelewu środków tytułem 

spłaty Wierzytelności, w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu zgodnie z pkt 3.1.(2) Umowy, bezpośrednio na rachunek 

bankowy Smartfunds. Środki te zostaną zaliczone na poczet wynagrodzenia przysługującego Smartfunds na podstawie niniejszej 

Umowy oraz proporcjonalnie pomniejszą środki przysługujące Wierzycielom z tytułu zaspokojenia Wierzytelności. 

3.3. Koszty i wydatki konieczne dla realizacji przedmiotu niniejszej Umowy (w tym w szczególności koszty prowadzenia postępowania 

egzekucyjnego) poniesione przez Smartfunds podlegają zwrotowi przez Wierzycieli w pierwszej kolejności ze środków uzyskanych 

w ramach postępowania mającego na celu przymusowe zaspokojenie Wierzytelności. Strony postanawiają niniejszym, że 

Smartfunds będzie uprawnione do przedstawienia organowi prowadzącemu egzekucję z ustanowionych na rzecz Wierzycieli 

zabezpieczeń zw. z zawartymi Umowami Pożyczek, a także Projektodawcy (dłużnikowi) lub osobie trzeciej, żądania 

bezpośredniego przelewu środków tytułem zwrotu kosztów i wydatków, bezpośrednio na rachunek bankowy Smartfunds. Środki te 

zostaną zaliczone na poczet wynagrodzenia przysługującego Smartfunds na podstawie niniejszej Umowy oraz proporcjonalnie 

pomniejszą środki przysługujące Wierzycielom z tytułu zaspokojenia Wierzytelności. 



 

 

4. INNE POSTANOWIENIA 

4.1. W stosunkach pomiędzy Administratorem i Wierzycielami w ramach niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 

10, 12, 13, 15 – 29 Regulaminu. 

5. OBOWIĄZYWANIE 

5.1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą jej zawarcia oraz obowiązuje do czasu zaspokojenia Wierzytelności lub ich wygaśnięcia 

z innych przyczyn.  

5.2. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę wyłącznie z ważnych przyczyn z zachowaniem trzymiesięcznego terminu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, a w przypadku rażącego naruszenia niniejszej Umowy, każda 

ze Stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

5.3. Wypowiedzenie niniejszej Umowy przez danego Wierzyciela odnosi skutek wyłącznie w zakresie stosunków prawnych łączących 

tego Wierzyciela z Administratorem na mocy Umowy i nie ma wpływu na dalsze obowiązywanie Umowy w odniesieniu do innych 

Wierzycieli, którzy nie dokonali wypowiedzenia Umowy.  

5.4. Mając na względzie, iż w świetle obowiązujących przepisów prawa Umowa ma charakter umowy zawartej na odległość, Wierzyciel 

będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 14 

(czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia 

zawarcia Umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zostało wysłane stosowne oświadczenie. W 

przypadku odstąpienia od Umowy przez Wierzyciela stosuje się odpowiednio pkt 5.3. powyżej. 

5.5. Wierzyciel nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem. W przypadku odstąpienia, Umowa jest uważana za niezawartą, 

a Wierzyciel jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Z zastrzeżeniem powyższym postanowień, to, co świadczyły Strony Umowy, 

ulega zwrotowi w stanie niezmienionym w terminie 30 (trzydziestu) dni od:  

a) odstąpienia od Umowy - w przypadku świadczeń Wierzyciel albo 

b) od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy - w przypadku świadczeń Smartfunds. 

5.6. W treści oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Wierzyciel powinien wskazać imię i nazwisko oraz adres e-mail wskazany jako 

adres poczty elektronicznej do korespondencji. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone za pośrednictwem 

Platformy Smartfunds lub poczty elektronicznej na adresy wskazane Smartfunds jako adresy poczty elektronicznej do 

korespondencji. W przypadku złożenia przez Wierzyciela oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, Smartfunds prześle niezwłocznie Wierzycielowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na 

trwałym nośniku za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

5.7. Złożenie przez Wierzyciela będącego konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy jest równoznaczne z wypowiedzeniem 

przez Wierzyciela pełnomocnictw udzielonych Smartfunds w celu realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

6. ZAWIADOMIENIA 

6.1. Strony ustalają poniższe adresy, numery telefoniczne i adresy e-mail do doręczeń dla celów realizacji niniejszej umowy: 

a) Smartfunds: ul. _____________, _____________, tel.: (+48) _____________, e-mail: _____________ 

b) Wierzyciele: adresy do korespondencji i dane teleadresowe wskazane w załączonych do umowy pełnomocnictwach.  

6.2. Wszelkie powiadomienia, zgody, akceptacje, zatwierdzenia, itp. składane w związku ze sprawami uregulowanymi niniejszą lub 

dotyczące zobowiązań wynikających z Umowy będą pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i doręczane drugiej 

Stronie osobiście, kurierem, listem poleconym na adresy Stron podane w Umowie za potwierdzeniem odbioru lub przekazywane 

w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w Umowie.  

7. FORMA I EGZEMPLARZE  

7.1. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki:  

a) załącznik nr 1 – zestawienie informacji dotyczących wierzytelności wynikających z pożyczek udzielonych w ramach Kampanii 

Loan Crowdfunding Smartfunds prowadzonej na zlecenie Projektodawcy;  

b) załącznik nr 2 – Parametry Kampanii;  

c) załącznik nr 3 – pełnomocnictwa do zawarcia niniejszej Umowy.   

7.2. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej. Zmiana lub uzupełnienie niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej aneksu 

pod rygorem nieważności.  


