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Mazowiecki Fundusz PorQczefi Kredytowych Sp. z o.o.
nkurs dla
Z dnia26.09.2016

r.

REGULAMIN KONKURSU DLA PRACOWNIKOW INSYTUCJI
wsp6rpnacuJ4cycH z MFrK Sp. z o.o.
$1
CEL KONKURSU

1' Mazowiecki Fundusz PorEczeri Kredytowych Sp. z o.o. (Fundusz) jest organizatorem
konkursu w ramach sprzeda?y premiowej uslug porgczeniowych. Celem konkursu jest
zaktywizowante dziaLalnofici porgczycielskiej Funduszu oraz wyr6znienie pracownik6w
instytucji wsp6lpracujEcych, ktorzy poprzez swoje szczeg6lne zaangaaowanie prowadz4
dzialania majqce na celu zwigkszenia popularnoSci porgczenia, jako regionalnego instrumentu
wsparcia systemu finansowanra zewnEtrznego dla firm z sektora MSP dziat aj4cych na
Mazowszu.

$2
ADRESACI KONKURSU

1. Adresatami (Uczestnikami) konkursu s? Pracownicy instytucji wsp6lpracujqcych
z Funduszem, zajm'qqcy sig sprzedaZ1 produkt6w kredytowycVpozyczkowych/leasingbwych
dla klientow z segmentu MSP.

2,

Zadaniern Uczestnika konkursu jest sprzeda? na rzecz Funduszu porgczen
kredyt6w/po?yczeVleasingu dla MSP na warunkach okreslonych w niniejszym regulaminie
oraz na zasadach okreSlonych w Regulaminie udzielaniaporEcze| pruez MFPK Sp. z o,o,
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3. Przez

sprzeduL porgczenia rozumie sig wydanre przez Fundusz instytucji finansowej
kompletu dokument6w zgodnego z Umow4 o wsp6lpracy pomigdzy MFPK Sp. z o.o.,
a Instytucj4 Wsp6lpracuj4cq, aw rezultacie uruchomienie porgczenia.

4. Ka2dy Uczestnik

konkursu bEdzie ewidencjonowany w zakresie iloSci i wartoSci
przysylanych wniosk6w o udzielenie porgczenia zgodnie z danymi zawartymi w ,okarcie
Uczestnika konkursu", stanowi4cej zal4cznik nr I do Regulaminu.
5. Przyjmuje sig, ze jeSli danym wnioskiem ze strony instytucji wsp6lpracuj4cej zajmuje siq
dany pracownik kartg konkursow4 wypelnia tylko ten pracownik, kt6ry jest Uczestnikiem
konkursu. MFPK zastrzega sobie prawo do weryfikacji powyzszego.

$3
OKRES TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs trwa od dnia 01.10.2016r. do 31,12,2016r.. Do wynik6w konkursu zaTicza sig
wszystkie wnioski zlo2one oraz w rezultacie uruchomione porgczenia w okresie od dnia
01.10.2016r. do dnia 31.12.2016r.

$4
PRZEBIEG KONKURSU
1. W ramach konkursu oceniana bgdzie
Fundusz w okresie trwania konkursu.

iloit

oraz wartoSi porEcze{ uruchomionych przez

Uczestnik konkursu kieruje do Funduszu wniosek o porgczenie wraz z pelnq dokumentacjq
i zgodq na przetwarzame i udostgpnienie danych osobowych w celach zwi4zanych
z konkursem (oSwiadczenie Uczestnika konkursu stanowi zal4cznik nr I do Regulaminu).
2.

3. Ka2dy z uczestnicz4cych w konkursie pracownik6w instytucji wsp6lpracuj4cych w okresie
trwania konkursu otrzymuje punkty wg nastgpuj4cych kryteri6w:
a) zakaAde udzielone (uruchomione) porgczenie o wartoSci do 100.000,00 zt

- 1 pkt

b) zakalde udzielone (uruchomione) porgczenie o wartoSci od 100.000,01 zl do 300.000,00 zt

-2pkt

c) zakahde udzielone (uruchomione) porEczenie o wartoSci powyzej 300.000,01
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4. Warunkiem koniecznym zakwalifikowania siE do konkursu jest uclzielenie minimum
czterech porgczeri o l1cznej wartoSci minimum 500.000,00 zl (slownie: pigdset tysigcy
zlotych 00/100).

5. Wniosek zloLony z niepeln4 dokumentacj4 lub bez karty Uczestnika konkursu nie
bgdzie punktowany oy,,z nie bgdzie bral udzialu w konkursie.

6. ,,Karta Uczestnika konkursu" bgdzie przyjmowana fylko i rvylacznie wraz ze
zloZonvm wnioskiem o udzielenie poreczenia. w dniu i
ia. Na warunkach
niniejszego konkursu nie ma mo2liwoSci - uzupelnienia karty Uczestnika konkursu
(zal4cznika nr 1 do Regulaminu) po wplynigciu wniosku do MFPK.
$s
NAGRODY

l.

Ustala sig pulg nagrod

w konkursib w

wysokoSci: 9.000,00

tysigcy zloty ch 00/ I 00).

zl

netto (slownie: siedem

2. Dla najwylej sklasyfikowanych uczestnik6w konkursu, z zastrzeleniem postanowieri ust.
i ust. 4 ustala sig nastgpuj4ce nagrody pienigzne w kwotach netto:
a) nagroda za

I miejsce w konkursie -

b) nagroda za2 miejsce w konkursie

-

3

5.000,00 zl,
3.000,00 zl,

c) nagroda za 3 miejsce w konkursie - 1.000,00 zl.

3'Warunkiem dodatkow).nn otrzTnnania nagrody
B enefi cj

enta Funduszu oplaty za udzielone porg

jest koniecznoSi uregulowania ptzez

cz eni e.

4. W ptzypadku uzyskania r6wnej iloSci punkt6w przez dw6ch lub wigkszE iloSi uczestnik6w
o kolejnoSci miejsc decyduje iloSi udzielonych porEczeh, a w przqadku r6wnej ich liczby
wyZsza suma kwot utuchomionychprzez Fundusz porgczeh (wszystkich zlo1onych wniosk6w
przezjednego Uczestnika w okresie trwania konkursu).

5' W przypadkach wyj4tkowych oraz nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie konkursu
zdaruen, o innl,rn sposobie podzialunagr6d decyduje kaadorazowo zarzqdMFpK.

6.

Rozstrzygnigcie konkursu

i

ogloszenie wynik6w nast4pi

10 stycznia 2017r,
7

.

nie p6zniej ni7 do dnia

W szczegolnych i uzasadnionych przypadkach Fundusz zastrzega sobie prawo przesunigcia
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terminu ogloszenia wynik6w, jednak nie wigcej niz o 74 dni od terminu wskazanego powyzej,

8. Lista rankingowabqdzie zawierac dane osobowe uczestnik6w (imienra 1rnzwiska), dane
jednostki organizacyjnej instlucji finansowej i iloSi zdobytych punktow oraz iloSi
udzielonych porgczeri. Aktualna lista uczestnik6w z najwigksza, rlo!;ciq punk6w i iloSci4

udzielonych porgczef bgdzie publikowana

na stronie internetowej

Funduszu

W-W"!.v.mfpk.qau.d. Organizator zastrzega r6wnolegtre przesytanie aktualnej listy
spos6b np. z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

w

inny

9. Nagrody pieniE2ne, o ktorych mowa w ust.2 zostan4 przelane na rachunki podane przez
zwvciezc6w.

$6
POSTANOWIENIA KONCOWE
l.Organizator konkursu zaslrzega sobie dokonanie zmian w niniejszyn Regulaminie
Dzialania te mog4 byd zastosowane jedynie z wa|nych przyczyn niezalehnych od Funduszu.

2. W sytuacjach wyst4pienia w4tpliwoici organizator zastrzega sobie prawo
interpretacj

ostatecznej

i zapis6w Regulaminu.

3. W przypadku pytari lub w4tpliwoSci dotyczqcych Regulaminu oraz przebiegu konkursu
osoby zainteresowane mog4 kontaktowa6 sig z Pani4 Ew4 GrSrmm, e.gly-Ulru@,mfpk.com.pl
(22) 840 32 35 wew.2L

4. Z udziaLu w konkursie wykluczeni s4 czlonkowie rodzin pracownik6w Funduszlr

oraz

osobv z nimi snokrewnione.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje

siq przepisy Kodeksu

Cywilnego.
6.Niniejszy Regulamin wchodzi w Zycie z dntem26.09.2016 r.
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konkursu z dnia 26.09,2016 r,

Nazwa i adres Instytucj i Wsp6lpracuj 4cej (Oddzial)

Imig i nazwisko uczestnika konkursu:
Doradca Klienta:

Tel.:

E-mail:

.

nazwa firmy ubiegaj4cej sig

o

porgczenie:

Numer wniosku (uzupelnia pracownik Funduszu w chwili przvjgcia wniosku)

wysoko$6 Wed54ulpo?yczki/leasingu:

..

:

.

wysokod6 porgczenta:
rodzaj kredytu/pozyczkvleasingu (obrotowy odnawialny/nieodnawialny/inny):

Ofwiadczam, 2e zapoznalem/am sig z ,,Regulaminem konkursu" akceptujg jego zasady i warunki.
Oiwiadczqm, 2e wyra2am zgodg na przetwarzanie'mai'ck danych osobowych, zawartycVt w ,,Kercie
uczestnika konkursu", zgodnie z zgodnie z (Jstawq z-dnia 29.-A8-97 r. o ochrsnie danyeh osobowych,
(tj, z dnia I3 czerwca 2016 r.Dz.U. z 2016 r, poz, 922)
,,Regulamin konkursu" zamieszczonv jest na stron,ie internetowej www,mfpk.com.pl

Czytelly.,podpis uezestn,ika kohllu,rsu*
data zloilenia wniosku
o porgczenie w

MFPK

(wypelnia MFPK)

*Organizator konkursu informuje, Le,,Kavta uczestnika konkursu" nie
zawieraj4ca podpisu uczestnika
konkursu nie bgdzie brala udzialu w konkursie!

PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA 5TRATE6IA SPoJNoscI

Qlaeowtz,e,
serce Polski

uNrA EURopEJs*o

EURoPEJSKIFUNDUSZ

ROZWoJUREGToNALNEGO

MFPK sp. z o'o' ul' Mycielskiego 20, 04-379 warszowo, Ntp s27241-3s00 REG2N 015526348
M.sr.w-wy xttt wydz,Gosp.KRS Kapital zaklodowy 39,763.000,00 pLN

KRs 000077L797sqd Rej.

l| *"{-l,
| -_.r."

|!^
/-)
I
I

V

