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CLÁUSULA I 

 
Disposições Introdutórias 

 
Subcláusula 1.01. Aplicação das Condições Gerais 
 

Estas Condições Gerais estabelecem determinados termos e condições geralmente aplicáveis 
ao Contrato de Empréstimo e a qualquer outro Contrato Legal. Eles se aplicam na medida em que 
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o Contrato Legal assim o prevê. Se o Contrato de Empréstimo for entre o País Membro e o Banco, 
referências nestas Condições Gerais ao Garantidor e ao Contrato de Garantia serão 
desconsideradas. Se não houver Contrato de Projeto entre o Banco e uma Entidade 
Implementadora do Projeto, referências nestas Condições Gerais à Entidade Implementadora do 
Projeto e ao Contrato de Projeto serão desconsideradas. 

 
Subcláusula 1.02. Inconsistência com Contratos Legais 
 

Se qualquer disposição de qualquer Contrato Legal for inconsistente com uma provisão 
destas Condições Gerais, a disposição do Contrato Legal prevalecerá. 
 
Subcláusula 1.03. Definições 
 

Sempre que usados nestas Condições Gerais ou nos Contratos Legais (exceto quando 
disposto de outra forma nos Contratos Legais), os termos estabelecidos no Apêndice têm os 
significados que lhes são atribuídos no Apêndice. 
 
Subcláusula 1.04. Referências; Títulos 
 

Referências nestas Condições Gerais a Cláusulas, Subcláusulas e Apêndice referem-se a 
Cláusulas e Subcláusulas e Apêndice destas Condições Gerais. Os títulos das Cláusulas, Subcláusulas 
e Apêndice e do Índice são inseridos nestas Condições Gerais apenas para referência e não serão 
levados em consideração na interpretação destas Condições Gerais. 
 

CLÁUSULA II 
 

Saques 
 
Subcláusula 2.01. Conta do Empréstimo; Saques em Geral; Moeda do Saque 
 

(a) O Banco creditará o montante do Empréstimo na Conta do Empréstimo na Moeda do 
Empréstimo. Se o Empréstimo for expresso em mais de uma moeda, o Banco dividirá a Conta do 
Empréstimo em diversas subcontas, uma para cada Moeda do Empréstimo. 

 
(b) O Tomador poderá, de tempos em tempos, solicitar saques de valores do Empréstimo 

da Conta do Empréstimo, de acordo com as disposições do Contrato de Empréstimo e destas 
Condições Gerais. 

 
(c) Cada saque de um montante do Empréstimo da Conta do Empréstimo será feito na 

Moeda do Empréstimo de tal valor. O Banco deverá, a pedido e atuando como um agente do 
Tomador, e nos termos e condições que o Banco determinar, comprar com a Moeda do Empréstimo 
retirada da Conta do Empréstimo as Moedas que o Tomador razoavelmente solicitar para honrar 
os pagamentos de Despesas Elegíveis. 

 
Subcláusula 2.02. Compromisso Especial do Banco 

 
Mediante solicitação do Tomador e nos termos e condições acordados entre o Banco e o 

Tomador, o Banco poderá celebrar compromissos especiais por escrito para pagar valores por 
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Despesas Elegíveis, não obstante qualquer suspensão ou cancelamento subsequente pelo Banco 
ou pelo Tomador (“Compromisso Especial”). 

 
Subcláusula 2.03. Solicitações de Saque ou Compromisso Especial 

 
(a) Quando o Tomador quiser solicitar um saque da Conta do Empréstimo ou solicitar ao 

Banco a celebração de um Compromisso Especial, o Tomador deverá entregar ao Banco uma 
solicitação por escrito na forma e substância que o Banco solicitar, de forma cabível. Solicitações 
de saque, incluindo a documentação necessária de acordo com esta Cláusula, deverão ser feitas 
imediatamente com relação a Despesas Elegíveis. 

 
(b) O Tomador deverá fornecer ao Banco evidência satisfatória para o Banco da alçada da 

pessoa ou pessoas autorizadas a assinar tais solicitações e o exemplar de assinatura autenticado de 
qualquer uma dessas pessoas. 

 
(c) O Tomador deverá fornecer ao Banco os documentos e outros comprovantes para tal 

solicitação que o Banco solicitar, de forma cabível, antes ou após o Banco ter permitido qualquer 
saque solicitado. 

 
(d) Tal solicitação, os documentos que acompanham e outros comprovantes deverão ser 

suficientes em forma e teor para provar ao Banco que o Tomador tem direito de sacar da Conta do 
Empréstimo o valor solicitado e que o valor que será sacado da Conta do Empréstimo será usado 
para os fins especificados no Contrato de Empréstimo. 

 
(e) O Banco deverá pagar os valores sacados pelo Tomador da Conta do Empréstimo 

somente para ou em nome do Tomador. 
 

Subcláusula 2.04. Contas Designadas 
 
(a) O Tomador poderá abrir e manter uma ou mais contas designadas nas quais o Banco 

poderá, a pedido do Tomador, depositar valores retirados da Conta do Empréstimo como 
adiantamentos para os fins do Projeto. Todas as contas designadas serão abertas em uma 
instituição financeira aceitável para o Banco e nos termos e condições aceitáveis para o Banco. 

 
(b) Os depósitos em, e pagamentos de, qualquer conta designada serão feitos de acordo 

com o Contrato de Empréstimo, e estas Condições Gerais e instruções adicionais que o Banco possa 
especificar, de tempos em tempos, mediante notificação ao Tomador. O Banco poderá, de acordo 
com o Contrato de Empréstimo e essas instruções, deixar de fazer depósitos em qualquer conta 
mediante notificação ao Tomador. Nesse caso, o Banco notificará o Tomador sobre os 
procedimentos a serem utilizados para saques subsequentes da Conta do Empréstimo. 

 
Subcláusula 2.05. Despesas Elegíveis 

 
O Tomador e a Entidade Implementadora do Projeto usarão os proventos do Empréstimo 

exclusivamente para financiar despesas que, exceto conforme estabelecido de outra forma no 
Contrato de Empréstimo, satisfaçam os seguintes requisitos (“Despesa Elegível”): 
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(a) o pagamento é para o financiamento do custo razoável de bens, obras ou serviços 
necessários para o Projeto, a serem financiados com os proventos do Empréstimo e adquiridos, 
tudo de acordo com as disposições dos Contratos Legais; 

 
(b) o pagamento não é proibido por uma decisão do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas tomada sob o Capítulo VII da Carta das Nações Unidas; e 
 
(c) o pagamento é feito na data especificada no Contrato de Empréstimo ou após a data 

especificada no Contrato de Empréstimo, exceto conforme o Banco possa acordar de outra forma, 
para despesas incorridas antes da Data de Fechamento. 

 
Subcláusula 2.06. Impostos sobre Financiamento 

 
O uso de quaisquer proventos do Empréstimo para pagar impostos cobrados pelo, ou no 

território do, País Membro, em relação a Despesas Elegíveis ou em sua importação, fabricação, 
aquisição ou fornecimento, se permitido pelos Contratos Legais, está sujeito à política do Banco de 
exigir economia e eficiência no uso dos recursos de seus empréstimos. Para esse fim, se o Banco, a 
qualquer momento, determinar que o valor de tal Imposto é excessivo ou que tal Imposto é 
discriminatório ou não razoável, o Banco poderá, mediante notificação ao Tomador, reajustar o 
percentual de tais Despesas Elegíveis a serem financiadas com os proventos do Empréstimo 
especificado no Contrato de Empréstimo, conforme necessário para garantir consistência com tal 
política do Banco. 

 
Subcláusula 2.07. Adiantamento de Preparação de Refinanciamento; Capitalização de Taxa Inicial e 
Juros 

 
(a) Se o Contrato de Empréstimo prever a amortização dos proventos do Empréstimo de 

um adiantamento feito pelo Banco ou pela Associação (“Adiantamento de Preparação”), o Banco 
deverá, em nome do Tomador, sacar da Conta do Empréstimo na ou após a Data de Entrada em 
Vigor o valor necessário para amortizar o saldo sacado e pendente do adiantamento na data de tal 
saque da Conta do Empréstimo e pagar todos os encargos acumulados e não pagos, se houver, no 
adiantamento em tal data. O Banco pagará a quantia assim sacada para si ou para a Associação, 
conforme o caso, e cancelará o valor remanescente não sacado do adiantamento. 

 
(b) Exceto quando disposto de outra forma no Contrato de Empréstimo, o Banco deverá, 

em nome do Tomador, sacar da Conta do Empréstimo na ou após a Data de Entrada em Vigor e 
pagar a si próprio o valor da Taxa Inicial a pagar conforme a Subcláusula 3.01. 

 
(c) Se o Contrato de Empréstimo prever o financiamento de juros e outros encargos sobre 

o Empréstimo com os proventos do Empréstimo, o Banco deverá, em nome do Tomador, sacar da 
Conta do Empréstimo em cada uma das Datas de Pagamento, e pagar a si próprio o valor necessário 
para pagar tais juros e outros encargos acumulados e a pagar em tal data, sujeito a qualquer limite 
especificado no Contrato de Empréstimo sobre o valor a ser assim sacado. 

 
Subcláusula 2.08. Realocação 

 
Não obstante qualquer alocação de uma quantia do Empréstimo a uma categoria de 

despesas sob o Contrato de Empréstimo, se o Banco determinar razoavelmente a qualquer 
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momento que tal quantia será insuficiente para financiar tais despesas, ele poderá, mediante 
notificação ao Tomador: 

 
(a) realocar qualquer outro valor do Empréstimo que, na opinião do Banco, não seja 

necessário para a finalidade para a qual foi alocado sob o Contrato de Empréstimo, na medida 
necessária para atender ao déficit estimado; e 

 
(b) se tal realocação não atender plenamente ao déficit estimado, reduzir a porcentagem 

de tais despesas a serem financiadas com os proventos do Empréstimo, para que os saques para 
tais despesas possam continuar até que todas essas despesas tenham sido feitas. 

 
CLÁUSULA III 

 
Termos do Empréstimo 

 
Subcláusula 3.01. Taxa Inicial. O Tomador pagará ao Banco uma taxa inicial sobre o valor do 
Empréstimo, à taxa especificada no Contrato de Empréstimo (“Taxa Inicial”). 
 
Subcláusula 3.02. Juros 
 

(a) O Tomador pagará ao Banco juros sobre o Saldo do Empréstimo Sacado, à taxa 
especificada no Contrato de Empréstimo; desde que, no entanto, se o Contrato de Empréstimo 
prever Conversões, tal taxa possa ser modificada, de tempos em tempos, de acordo com as 
disposições da Cláusula IV. Juros incidirão a partir das respectivas datas nas quais os valores do 
Empréstimo forem sacados e deverão ser pagos semestralmente, por mês vencido, em cada Data 
de Pagamento. 

 
(b) Se os juros sobre qualquer quantia do Saldo do Empréstimo Sacado forem baseados 

em um Spread Variável, o Banco notificará as Partes do Empréstimo da taxa de juros sobre tal 
quantia para cada Período de Juros, imediatamente após sua determinação. 

 
(c) Se os juros sobre qualquer quantia do Empréstimo forem baseados na LIBOR ou 

EURIBOR, e o Banco determinar que tal Taxa de Referência deixou de ser cotada permanentemente 
para a Moeda relevante, o Banco aplicará outra Taxa de Referência comparável para tal Moeda que 
possa razoavelmente determinar. O Banco notificará imediatamente as Partes do Empréstimo 
sobre tal outra taxa. 

 
(d) Se os juros sobre qualquer quantia do Saldo Sacado forem pagáveis à Taxa Variável, 

sempre que, à luz de mudanças nas práticas de mercado que afetam a determinação da taxa de 
juros aplicável a tal valor, o Banco determinar que é do interesse de seus tomadores como um todo 
e do Banco aplicar uma base para determinar tal taxa de juros que não seja a prevista no Contrato 
de Empréstimo e nestas Condições Gerais, o Banco poderá modificar a base para a determinação 
de tal taxa de juros com notificação prévia mínima de três meses para as Partes do Empréstimo da 
nova base. A nova base entrará em vigor no término do período de notificação, a menos que uma 
Parte do Empréstimo notifique o Banco durante esse período de sua objeção a tal modificação, 
caso em que a modificação não se aplicará a tal valor do Empréstimo. 

 
(e) Não obstante o disposto no parágrafo (a) desta Subcláusula, se qualquer valor do Saldo 

do Empréstimo Sacado permanecer sem pagamento no vencimento e tal não pagamento continuar 
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por um período de trinta dias, então o Tomador pagará a Taxa de Juros de Mora sobre tal valor 
vencido em vez da taxa de juros especificada no Contrato de Empréstimo (ou qualquer outra taxa 
de juros que possa ser aplicável nos termos da Cláusula IV como resultado de uma Conversão) até 
que tal valor vencido seja integralmente pago. Os juros à Taxa de Juros de Mora serão acumulados 
a partir do primeiro dia de cada Período de Juros de Mora e serão pagos semestralmente, por mês 
vencido, em cada Data de Pagamento. 

 
Subcláusula 3.03. Amortização 
 
O Tomador amortizará o Saldo do Empréstimo Sacado para o Banco, de acordo com as disposições 
do Contrato de Empréstimo. 
 
Subcláusula 3.04. Pagamento Antecipado 
 

(a) Após notificar o Banco com pelo menos 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência, o 
Tomador poderá amortizar para o Banco os seguintes valores antes do vencimento, em uma data 
aceitável para o Banco (desde que o Tomador tenha pago todos os Pagamentos do Empréstimo a 
vencer em tal data, incluindo qualquer prêmio de pagamento antecipado calculado de acordo com 
o parágrafo (b) desta Subcláusula): (i) todo o Saldo do Empréstimo Sacado em tal data ou (ii) todo 
o valor do principal de qualquer um ou mais vencimentos do Empréstimo. Qualquer pagamento 
antecipado parcial do Saldo do Empréstimo Sacado seja aplicado da maneira especificada pelo 
Tomador ou, na ausência de qualquer especificação do Tomador, da seguinte maneira: (A) se o 
Contrato de Empréstimo prever a amortização separada dos valores desembolsados especificados 
do principal do Empréstimo (“Valores Desembolsados”), o pagamento antecipado será aplicado na 
ordem inversa dos Valores Desembolsados, com o Valor Desembolsado que foi sacado por último 
sendo amortizado primeiro e com o vencimento mais recente do referido Valor Desembolsado 
sendo amortizado primeiro; e (B) em todos os outros casos, o pagamento antecipado será aplicado 
na ordem inversa dos vencimentos do Empréstimo, sendo o vencimento mais recente amortizado 
primeiro. 

 
(b) O prêmio de pagamento antecipado a pagar de acordo com o parágrafo (a) desta 

Subcláusula será um valor razoavelmente determinado pelo Banco para representar qualquer custo 
para ele do relançamento do valor a ser pago antecipadamente a partir da data de seu pagamento 
antecipado até sua data de vencimento. 

 
(c) Se, em relação a qualquer valor do Empréstimo a ser pago antecipadamente, uma 

Conversão tiver sido efetuada e o Período de Conversão não tiver encerrado no momento do 
pagamento antecipado: (i) o Tomador pagará uma taxa de transação pelo término precoce da 
Conversão, na quantia ou na taxa que for anunciada pelo Banco de tempos em tempos e em vigor 
no momento do recebimento pelo Banco da notificação de pagamento antecipado do Tomador; e 
(ii) o Tomador ou o Banco, conforme o caso, pagarão um Valor Descoberto, se houver, pelo término 
precoce da Conversão, de acordo com as Diretrizes de Conversão. As taxas de transação previstas 
neste parágrafo e qualquer Valor Descoberto devido pelo Tomador nos termos deste parágrafo 
serão pagos o mais tardar sessenta dias após a data do pagamento antecipado. 

 
Subcláusula 3.05. Pagamento Parcial 
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Se, a qualquer momento, o Banco receber menos do que o valor total de qualquer 
Pagamento do Empréstimo devido, ele terá o direito de alocar e aplicar o valor recebido de 
qualquer maneira e para os fins do Contrato de Empréstimo, conforme determinado a seu critério. 

 
Subcláusula 3.06. Local de Pagamento 

 
Todos os Pagamentos do Empréstimo serão pagos nos locais que o Banco razoavelmente 

solicitar. 
 

Subcláusula 3.07. Moeda do Pagamento 
 
(a) O Tomador fará todos os Pagamentos do Empréstimo na Moeda do Empréstimo; e se 

uma Conversão tiver sido efetuada em relação a qualquer valor do Empréstimo, conforme 
especificado nas Diretrizes de Conversão. 

 
(b) Se o Tomador solicitar, o Banco, na qualidade de agente do Tomador, e nos termos e 

condições que o Banco determinar, adquirirá a Moeda do Empréstimo com a finalidade de fazer 
um Pagamento do Empréstimo mediante pagamento tempestivo pelo Tomador de recursos 
suficientes para esse fim em uma Moeda ou Moedas aceitáveis pelo Banco; desde que, no entanto, 
o Pagamento do Empréstimo seja considerado feito somente quando e na medida em que o Banco 
tiver recebido tal pagamento na Moeda do Empréstimo. 

 
Subcláusula 3.08. Substituição de Moeda Temporária 

 
(a) Se o Banco determinar razoavelmente que ocorreu uma situação extraordinária sob a 

qual o Banco não poderá fornecer a Moeda do Empréstimo a qualquer momento para fins de 
financiamento do Empréstimo, o Banco poderá fornecer a Moeda ou Moedas substitutas (“Moeda 
do Empréstimo Substituta”) da Moeda do Empréstimo (“Moeda do Empréstimo Original”) 
conforme o Banco venha a selecionar. Durante o período de tal situação extraordinária: (i) a Moeda 
do Empréstimo Substituta será considerada a Moeda do Empréstimo para os fins destas Condições 
Gerais e dos Contratos Legais; e (ii) Os Pagamentos do Empréstimo serão feitos na Moeda do 
Empréstimo Substituta, e outros termos financeiros relacionados serão aplicados, de acordo com 
os princípios razoavelmente determinados pelo Banco. O Banco notificará prontamente as Partes 
do Empréstimo sobre a ocorrência de tal situação extraordinária, a Moeda do Empréstimo 
Substituta e os termos financeiros do Empréstimo relacionados à Moeda do Empréstimo Substituta. 

 
(b) Mediante notificação do Banco nos termos do parágrafo (a) desta Subcláusula, o 

Tomador poderá, dentro de trinta dias, notificar o Banco de sua seleção de outra Moeda aceitável 
pelo Banco como Moeda do Empréstimo Substituta. Nesse caso, o Banco notificará o Tomador dos 
termos financeiros do Empréstimo aplicáveis à referida Moeda do Empréstimo Substituta, que 
serão determinados de acordo com os princípios razoavelmente estabelecidos pelo Banco. 

 
(c) Durante o período da situação extraordinária mencionada no parágrafo (a) desta 

Subcláusula, nenhum prêmio será pago mediante o pagamento antecipado do Empréstimo. 
 
(d) Quando o Banco puder novamente fornecer a Moeda do Empréstimo Original, deverá, 

a pedido do Tomador, alterar a Moeda do Empréstimo Substituta para a Moeda do Empréstimo 
Original, de acordo com os princípios razoavelmente estabelecidos pelo Banco. 
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Subcláusula 3.09. Valor de Moedas 
 
Sempre que for necessário para os fins de qualquer Contrato Legal, determinar o valor de 

uma Moeda em termos de outra, esse valor deverá ser o razoavelmente determinado pelo Banco. 
 

Subcláusula 3.10. Forma de Pagamento 
 
(a) Qualquer Pagamento do Empréstimo que tiver que ser feito ao Banco na Moeda de 

um país deverá ser feito de tal maneira, e na Moeda adquirida de tal maneira, conforme permitido 
pelas leis de tal país para o fim de realização de tal pagamento e depósito de tal Moeda na conta 
do Banco, com um depositário do Banco autorizado a aceitar depósitos em tal Moeda. 

 
(b) Todos os Pagamentos do Empréstimo serão feitos sem restrições de qualquer tipo 

impostas pelo, ou no território do, País Membro e sem dedução e isenção de quaisquer Impostos 
cobrados pelo ou no território do País Membro. 

 
(c) Os Contratos Legais estarão isentos de quaisquer Impostos cobrados pelo, ou no 

território do, País Membro ou em conexão com sua execução, entrega ou registro. 
 

CLÁUSULA IV 
 

Termos de Conversões do Empréstimo 
 
Subcláusula 4.01. Conversões em Geral 

 
(a) O Tomador poderá, a qualquer momento, solicitar uma conversão dos termos do 

Empréstimo de acordo com o Contrato de Empréstimo, a fim de facilitar o gerenciamento prudente 
da dívida. Cada solicitação desse tipo será fornecida pelo Tomador ao Banco, de acordo com as 
Diretrizes de Conversão e, mediante aceitação do Banco, a conversão solicitada será considerada 
uma Conversão para os fins destas Condições Gerais. 

 
(b) Na aceitação pelo Banco de uma solicitação de Conversão, o Banco deverá tomar todas 

as medidas necessárias para efetuar a Conversão de acordo com estas Condições Gerais, o Contrato 
de Empréstimo e as Diretrizes de Conversão. Na medida em que seja necessária qualquer 
modificação das disposições do Contrato de Empréstimo que prevejam o saque ou amortização dos 
proventos do Empréstimo para efetivar a Conversão, essas disposições serão consideradas como 
tendo sido modificadas a partir da Data de Conversão. Imediatamente após a Data de Assinatura 
de cada Conversão, o Banco notificará as Partes do Empréstimo dos termos financeiros do 
Empréstimo, incluindo quaisquer disposições de amortização revisadas e disposições modificadas 
que prevejam o saque de proventos do Empréstimo. 

 
(c) Exceto quando disposto de outra forma nas Diretrizes de Conversão, o Tomador 

pagará uma taxa de transação por cada Conversão, no valor ou na taxa anunciada pelo Banco de 
tempos em tempos e em vigor na Data de Assinatura. As taxas de transação previstas neste 
parágrafo deverão ser: (i) devidas como um valor fixo o mais tardar sessenta dias após a Data de 
Assinatura; ou (ii) expressas conforme uma porcentagem ao ano e adicionadas à taxa de juros a 
pagar em cada Data de Pagamento. 
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Subcláusula 4.02. Conversão do Empréstimo que Acumula Juros a uma Taxa Baseada no Spread 
Variável 

 
Uma Conversão de todo ou qualquer valor do Empréstimo que acumule juros a uma taxa 

baseada no Spread Variável para uma Taxa Fixa ou uma Conversão de Moeda de tal valor será 
realizada primeiro fixando o Spread Variável aplicável a esse valor no Spread Fixo para a Moeda do 
Empréstimo e adicionando a esse Spread Fixo o Encargo de Fixação de Spread Variável, seguido 
imediatamente pela conversão solicitada pelo Tomador. 

 
Subcláusula 4.03. Juros a Pagar após Conversão da Taxa de Juros ou Conversão de Moeda 

 
(a) Conversão da Taxa de Juros. Em uma Conversão da Taxa de Juros, o Tomador pagará 

juros por cada Período de Juros durante o Período de Conversão sobre o valor do Saldo do 
Empréstimo Sacado ao qual a Conversão se aplica à Taxa Variável ou à Taxa Fixa, o que se aplicar à 
Conversão. 

 
(b) Conversão de Moeda de Valores Não Sacados. Mediante uma Conversão de Moeda de 

todo ou qualquer valor do Saldo do Empréstimo Não Sacado para uma Moeda Aprovada, o Tomador 
deverá, por cada Período de Juros durante o Período de Conversão, pagar juros na Moeda Aprovada 
sobre o valor que posteriormente for sacado e ficar pendente, de tempos em tempos, à Taxa 
Variável. 

 
(c) Conversão de Moeda de Valores Sacados. Mediante uma Conversão de Moeda de todo 

ou qualquer valor do Saldo do Empréstimo Sacado para uma Moeda Aprovada, o Tomador deverá, 
por cada Período de Juros durante o Período de Conversão, pagar juros na Moeda Aprovada sobre 
tal Saldo do Empréstimo Sacado a uma Taxa Variável ou Taxa Fixa, o que for aplicável à Conversão. 

 
Subcláusula 4.04. Principal a Pagar após Conversão de Moeda 

 
(a) Conversão de Moeda de Valores Não Sacados. No caso de uma Conversão de Moeda 

de uma quantia do Saldo do Empréstimo Não Sacado para uma Moeda Aprovada, o valor do 
principal do Empréstimo assim convertido será determinado pelo Banco ao multiplicar a quantia a 
ser convertida em sua Moeda de denominação imediatamente anterior à Conversão pela Screen 
Rate. O Tomador amortizará tal valor do principal posteriormente sacado na Moeda Aprovada, de 
acordo com as disposições do Contrato de Empréstimo. 

 
(b) Conversão de Moeda de Valores Sacados. No caso de uma Conversão de Moeda de 

uma quantia do Saldo do Empréstimo Sacado para uma Moeda Aprovada, o valor do principal do 
Empréstimo assim convertido será determinado pelo Banco ao multiplicar a quantia a ser 
convertida em sua Moeda de denominação imediatamente anterior à Conversão: (i) pela taxa de 
câmbio que reflita os valores do principal na Moeda Aprovada devido pelo Banco nos termos da 
Transação de Hedge de Moeda relacionada à Conversão; ou (ii) se o Banco assim determinar de 
acordo com as Diretrizes de Conversão, pelo componente da taxa de câmbio da Screen Rate. O 
Tomador amortizará tal valor do principal na Moeda Aprovada, de acordo com as disposições do 
Contrato de Empréstimo. 

 
(c) Término do Período de Conversão anterior ao Vencimento Final do Empréstimo. Se o 

Período de Conversão de uma Conversão de Moeda aplicável a uma parcela do Empréstimo 
terminar antes do vencimento final de tal parcela, o valor do principal dessa parcela do Empréstimo 
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remanescente em circulação na Moeda do Empréstimo para o qual tal valor reverterá após tal 
término será determinado pelo Banco: (i) ao multiplicar tal valor na Moeda Aprovada da Conversão 
pela taxa de câmbio à vista ou a prazo prevalecente entre a Moeda Aprovada e a referida Moeda 
do Empréstimo para liquidação no último dia do Período de Conversão; ou (ii) de outra maneira 
especificada nas Diretrizes de Conversão. O Tomador amortizará tal valor do principal na Moeda do 
Empréstimo, de acordo com as disposições do Contrato de Empréstimo. 

 
Subcláusula 4.05. Teto da Taxa de Juros; Piso da Taxa de Juros 

 
(a) Teto da Taxa de Juros. No estabelecimento de um Teto da Taxa de Juros na Taxa 

Variável, o Tomador pagará juros por cada Período de Juros durante o Período de Conversão, sobre 
o valor do Saldo do Empréstimo Sacado ao qual a Conversão se aplica à Taxa Variável, a menos que 
em qualquer Data de Redefinição da Taxa de Referência durante o Período de Conversão, a Taxa 
Variável exceda o Teto da Taxa de Juros, caso no qual, para o Período de Juros ao qual a Data de 
Redefinição da Taxa de Referência se refere, o Tomador pagará juros sobre tal valor a uma taxa 
igual ao Teto da Taxa de Juros. 

 
(b) Piso da Taxa de Juros. No estabelecimento de um Piso da Taxa de Juros na Taxa 

Variável, o Tomador pagará juros por cada Período de Juros durante o Período de Conversão, sobre 
o valor do Saldo do Empréstimo Sacado ao qual a Conversão se aplica à Taxa Variável, a menos que, 
em qualquer Data de Redefinição da Taxa de Referência, durante o Período de Conversão, a Taxa 
Variável: (i) exceda o limite superior do Piso da Taxa de Juros, caso no qual, no Período de Juros a 
que se refere a Data de Redefinição da Taxa de Referência, o Tomador pagará juros sobre tal valor 
a uma taxa igual a tal limite superior; ou (ii) fique abaixo do limite inferior do Piso da Taxa de Juros, 
caso no qual, no Período de Juros a que se refere a Data de Redefinição da Taxa de Referência, o 
Tomador pagará juros sobre tal valor a uma taxa igual a tal limite inferior. 

 
(c) Prêmio do Piso ou Teto da Taxa de Juros. No estabelecimento de um Teto da Taxa de 

Juros ou Piso da Taxa de Juros, o Tomador pagará ao Banco um prêmio sobre o valor do Saldo do 
Empréstimo Sacado ao qual a Conversão se aplica, calculado: (i) com base no prêmio, se houver, 
devido pelo Banco para um piso ou teto da taxa de juros comprado pelo Banco de uma Contraparte 
com o objetivo de estabelecer o Teto da Taxa de Juros ou o Piso da Taxa de Juros; ou (ii) do 
contrário, conforme especificado nas Diretrizes de Conversão. Tal prêmio será pago pelo Tomador 
o mais tardar sessenta dias após a Data de Assinatura. 

 
(d) Rescisão Antecipada. Exceto conforme disposto de outra forma nas Diretrizes de 

Conversão, mediante a rescisão antecipada de qualquer Teto da Taxa de Juros ou Piso da Taxa de 
Juros pelo Tomador: (i) o Tomador pagará uma taxa de transação pela rescisão antecipada, na 
quantia ou na taxa que for anunciada pelo Banco de tempos em tempos e em vigor no momento 
do recebimento pelo Banco da notificação de rescisão antecipada do Tomador; e (ii) o Tomador ou 
o Banco, conforme o caso, pagarão um Valor Descoberto, se houver, pela revisão antecipada, de 
acordo com as Diretrizes de Conversão. As taxas de transação previstas neste parágrafo e qualquer 
Valor Descoberto devido pelo Tomador nos termos deste parágrafo serão pagos o mais tardar 
sessenta dias após a data de entrada em vigor da rescisão antecipada. 

 
CLÁUSULA V 

 
Execução do Projeto 
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Subcláusula 5.01. Execução do Projeto em Geral 
 

O Tomador e a Entidade Implementadora do Projeto realizarão suas Respectivas Partes do 
Projeto: 

 
(a) com a devida diligência e eficiência; 
 
(b) em conformidade com as normas e práticas administrativas, técnicas, financeiras, 

econômicas, ambientais e sociais apropriadas; e 
 
(c) de acordo com o disposto nos Contratos Legais e nestas Condições Gerais. 
 

Subcláusula 5.02. Execução sob o Contrato de Empréstimo e Contrato de Projeto 
 
(a) O Garantidor não tomará ou permitirá que seja tomada qualquer medida que impeça 

ou interfira na execução do Projeto ou no cumprimento das obrigações do Tomador ou da Entidade 
Implementadora do Projeto conforme o Contrato Legal do qual é uma parte. 

 
(b) O Tomador deverá: (i) fazer com que a Entidade Implementadora do Projeto cumpra 

todas as obrigações da Entidade Implementadora do Projeto estabelecidas no Contrato de Projeto, 
de acordo com as disposições do Contrato de Projeto; e (ii) não tomar ou permitir que seja tomada 
qualquer medida que impeça ou interfira em tal cumprimento. 

 
Subcláusula 5.03. Provisão de Fundos e outros Recursos 

 
O Tomador deverá fornecer ou fazer com que seja fornecido, imediatamente e conforme 

necessário, os fundos, instalações, serviços e outros recursos: (a) necessários para o Projeto; e (b) 
necessários ou apropriados para permitir que a Entidade Implementadora do Projeto cumpra suas 
obrigações nos termos do Contrato de Projeto. 

 
Subcláusula 5.04. Seguro 

 
O Tomador e a Entidade Implementadora do Projeto providenciarão, da maneira adequada, 

o seguro de quaisquer bens necessários para suas Respectivas Partes do Projeto e serão financiados 
com os proventos do Empréstimo, contra riscos incidentes na aquisição, transporte e entrega dos 
bens para o local de seu uso ou instalação. Qualquer indenização de tal seguro deverá ser paga em 
uma Moeda livremente utilizável para substituir ou reparar tais bens. 

 
Subcláusula 5.05. Aquisição de Terrenos 
 
O Tomador e a Entidade Implementadora do Projeto deverão adotar (ou fazer com que seja 

adotada) qualquer medida para adquirir, conforme e quando necessário, todos os terrenos e 
direitos com respeito aos terrenos, conforme necessário para executar suas Respectivas Partes do 
Projeto, e deverão fornecer ao Banco, imediatamente mediante solicitação, comprovantes 
satisfatórios para o Banco de que tais terrenos e direitos com respeito aos terrenos estão 
disponíveis para fins relacionados ao Projeto. 

 
Subcláusula 5.06. Uso de Bens, Obras e Serviços; Manutenção de Instalações 
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(a) Exceto se o Banco concordar de outra forma, o Tomador e a Entidade Implementadora 
do Projeto garantirão que todos os bens, obras e serviços financiados com os proventos do 
Empréstimo sejam utilizados exclusivamente para os fins do Projeto. 

 
(b) O Tomador e a Entidade Implementadora do Projeto garantirão que todas as 

instalações relevantes para suas Respectivas Partes do Projeto sejam sempre operadas e mantidas 
adequadamente e que todos os reparos e renovações necessários de tais instalações sejam feitos 
imediatamente, conforme necessário. 

 
Subcláusula 5.07. Planos; Documentos; Registros 

 
(a) O Tomador e a Entidade Implementadora do Projeto deverão fornecer ao Banco todos 

os planos, cronogramas, especificações, relatórios e documentos de contrato para suas Respectivas 
Partes do Projeto, e quaisquer modificações ou acréscimos relevantes desses documentos, 
imediatamente na sua preparação e em tais detalhes que o Banco razoavelmente solicitar. 

 
(b) O Tomador e a Entidade Implementadora do Projeto manterão registros adequados 

para registrar o andamento de suas Respectivas Partes do Projeto (incluindo seu custo e os 
benefícios dele decorrentes), para identificar os bens, obras e serviços financiados com os 
proventos do Empréstimo e divulgar seu uso no Projeto, e fornecerão tais registros ao Banco, 
mediante solicitação. 

 
(c) O Tomador e a Entidade Implementadora do Projeto manterão todos os registros 

(contratos, pedidos, faturas, notas, recibos e outros documentos) evidenciando as despesas de suas 
Respectivas Partes do Projeto até, pelo menos, o mais tardar dentre: (i) um ano após o Banco ter 
recebido as Demonstrações Financeiras auditadas, cobrindo o período durante o qual foi realizado 
o último saque da Conta do Empréstimo; e (ii) dois anos após a Data de Fechamento. O Tomador e 
a Entidade Implementadora do Projeto deverão permitir que os representantes do Banco 
examinem tais registros. 

 
Subcláusula 5.08. Avaliação e Monitoramento de Projeto 

 
(a) O Tomador manterá ou fará com que sejam mantidas políticas e procedimentos 

adequados para permitir que ele monitore e avalie continuamente, de acordo com indicadores 
aceitáveis pelo Banco, o andamento do Projeto e a consecução de seus objetivos. 

 
(b) O Tomador elaborará ou providenciará para que sejam elaborados relatórios 

periódicos (“Relatório do Projeto”), em forma e substância satisfatórias para o Banco, integrando 
os resultados de tais atividades de monitoramento e avaliação e estabelecendo medidas 
recomendadas para garantir a execução contínua e eficiente do Projeto e para atingir os objetivos 
do Projeto. O Tomador fornecerá ou providenciará para que seja fornecido cada Relatório do 
Projeto ao Banco prontamente após sua preparação, oferecendo ao Banco oportunidade razoável 
de trocar pontos de vista com o Tomador e a Entidade Implementadora do Projeto sobre tal 
relatório e, posteriormente, implementar as medidas recomendadas, levando em conta as opiniões 
do Banco sobre o assunto. 

 
(c) O Tomador deverá preparar, ou providenciar para que seja preparado, e fornecer ao 

Banco o mais tardar seis meses após a Data de Fechamento, ou a data anterior que possa ser 
especificada para esse fim no Contrato de Empréstimo: (i) um relatório com o escopo e os detalhes 
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que o Banco razoavelmente solicitar, sobre a execução do Projeto, a execução pelas Partes do 
Empréstimo, da Entidade Implementadora do Projeto e do Banco de suas respectivas obrigações 
sob os Contratos Legais e a realização dos objetivos do Empréstimo; e (ii) um plano elaborado para 
garantir a sustentabilidade das realizações do Projeto. 

 
Subcláusula 5.09. Gestão Financeira; Demonstrações Financeiras; Auditorias 

 
(a) O Tomador manterá ou providenciará para que seja mantido um sistema de gestão 

financeira e deverá preparar demonstrações financeiras (“Demonstrações Financeiras”), de acordo 
com as normas contábeis aplicadas de maneira consistente e aceitáveis pelo Banco, de maneira 
adequada para refletir as operações, recursos e gastos relacionados ao Projeto. 

 
(b) O Tomador deverá: 
 

(i) providenciar para que as Demonstrações Financeiras sejam auditadas 
periodicamente, de acordo com os Contratos Legais, por auditores 
independentes aceitáveis pelo Banco, de acordo com as normas de auditoria 
aplicadas de maneira consistente e aceitáveis pelo Banco; 

 
(ii) até a data especificada nos Contratos Legais, fornecer ou providenciar para que 

seja fornecido ao Banco as Demonstrações Financeiras conforme auditadas, e 
outras informações relacionadas às Demonstrações Financeiras auditadas e aos 
auditores, conforme o Banco possa de tempos em tempos razoavelmente 
solicitar; e 

 
(iii) fazer as Demonstrações Financeiras auditadas ou fazer com que as 

Demonstrações Financeiras auditadas sejam disponibilizadas ao público em 
tempo hábil e de maneira aceitável pelo Banco. 

 
Subcláusula 5.10. Cooperação e Consulta 

 
O Banco e as Partes do Empréstimo deverão cooperar plenamente para garantir que os 

objetivos do Empréstimo e os objetivos do Projeto sejam cumpridos. Para esse fim, o Banco e as 
Partes do Empréstimo deverão: 

 
(a) de tempos em tempos, a pedido de qualquer um deles, trocar opiniões sobre o Projeto, 

o Empréstimo e o cumprimento de suas respectivas obrigações nos termos dos Contratos Legais, e 
fornecer à outra parte todas as informações relacionadas a tais questões, conforme ela venha a 
solicitar, de forma cabível; e 

 
(b) prontamente informar uma à outra de qualquer condição que interfira em, ou ameace 

interferir em, tais assuntos. 
 

Subcláusula 5.11. Visitas 
 
(a) O País Membro deverá dar toda oportunidade cabível para que representantes do 

Banco visitem qualquer parte de seu território para fins relacionados ao Empréstimo ou ao Projeto. 
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(b) O Tomador e a Entidade Implementadora do Projeto deverão permitir que os 
representantes do Banco: (i) visitem quaisquer instalações e locais de construção incluídos em suas 
Respectivas Partes do Projeto; e (ii) examinem os bens financiados com os proventos do 
Empréstimo para suas Respectivas Partes do Projeto, e quaisquer plantas, instalações, locais, obras, 
edifícios, propriedades, equipamentos, registros e documentos relevantes para o desempenho de 
suas obrigações nos termos dos Contratos Legais. 

 
Subcláusula 5.12. Área Disputada 

 
No caso de o Projeto estar em uma área que é ou se torne contestada, nem o financiamento 

do Projeto pelo Banco, nem qualquer designação ou referência a essa área nos Contratos Legais, 
deverá constituir uma sentença por parte do Banco quanto ao status legal ou outro de tal área ou 
prejudicar a determinação de quaisquer reivindicações com relação a essa área. 

 
CLÁUSULA VI 

 
Dados Financeiros e Econômicos; Proibição de Concessão de Garantias 

 
Subcláusula 6.01. Dados Financeiros e Econômicos 
 

O País Membro fornecerá ao Banco todas as informações que o Banco solicitar, de forma 
cabível, com respeito a condições financeiras e econômicas em seu território, incluindo seu saldo 
de pagamentos e sua Dívida Externa, bem como aquela de suas subdivisões políticas ou 
administrativas de qualquer empresa que pertencer ou for controlada por tal membro ou qualquer 
subdivisão dessa natureza, ou que estiver sendo operada em nome ou para o benefício de tal País 
Membro ou qualquer subdivisão dessa natureza, e de qualquer instituição desempenhando as 
funções de um banco central ou fundo de estabilização cambial, ou funções semelhantes, para tal 
País Membro. 

 
Subcláusula 6.02. Proibição de Concessão de Garantias 

 
(a) É política do Banco, ao fazer empréstimos para seus membros, ou com a garantia de 

seus membros, não obter, em circunstâncias normais, garantias especiais do membro em questão, 
exceto garantir que nenhuma Dívida Externa tenha prioridade sobre seus empréstimos na alocação, 
realização ou distribuição de câmbio detido sob o controle ou para o benefício de tal membro. Para 
esse fim, se qualquer Gravame for criado sobre quaisquer Ativos Públicos como garantia de 
qualquer Dívida Externa, que resultará ou poderá resultar em uma prioridade para o benefício do 
credor de tal Dívida Externa na alocação, realização ou distribuição do câmbio, tal Gravame deverá, 
a menos que o Banco concorde em contrário, ipso facto e sem qualquer custo para o Banco, garantir 
igual e proporcionalmente todos os Pagamentos do Empréstimo, e o País Membro, ao criar ou 
permitir a criação de tal Gravame, deverá tomar providências expressas para esse efeito; ficando 
ressalvado, entretanto, que se, por qualquer motivo constitucional ou outro motivo legal, tal 
providência não puder ser tomada com respeito a qualquer Gravame criado sobre ativos de 
qualquer uma de suas subdivisões políticas ou administrativas, tal País Membro deverá, 
imediatamente e sem qualquer custo para o Banco, garantir todos os Pagamentos do Empréstimo 
por meio de um Gravame equivalente sobre outros Ativos Públicos satisfatório para o Banco. 

 
(b) O Tomador que não for o País Membro promete que, salvo quando o Banco concordar 

de outra forma: 
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(i) se criar qualquer Gravame sobre qualquer um de seus ativos como garantia de 

qualquer dívida, tal Gravame garantirá igual e proporcionalmente a realização 
de todos os Pagamentos do Empréstimo e, na criação de qualquer Gravame 
dessa natureza, providências expressas serão tomadas para esse efeito, sem 
qualquer custo para o Banco; e 

 
(ii) se qualquer Gravame estatutário for criado sobre qualquer um de seus ativos 

como garantia de qualquer dívida, ele concederá sem custo ao Banco, um 
Gravame equivalente satisfatório ao Banco para garantir o pagamento de todos 
os Pagamentos do Empréstimo. 

 
(c) As disposições dos parágrafos (a) e (b) desta Subcláusula não se aplicam a: (i) qualquer 

Gravame criado sobre imóvel, no momento de sua compra, exclusivamente como garantia do 
pagamento do preço de compra de tal imóvel, ou como garantia do pagamento da dívida para o 
fim de financiar a compra de tal imóvel; ou (ii) qualquer Gravame que surgir no andamento normal 
de operações bancárias e garantir uma dívida com vencimento em até um ano após a data em que 
ela for originalmente gerada. 

 
CLÁUSULA VII 

 
Cancelamento; Suspensão; Antecipação 

 
Subcláusula 7.01. Cancelamento pelo Tomador 

 
O Tomador poderá, mediante notificação ao Banco, cancelar qualquer valor do Saldo do 

Empréstimo Não Sacado, exceto que o Tomador não poderá cancelar qualquer valor que esteja 
sujeito a um Compromisso Especial. 

 
Subcláusula 7.02. Suspensão pelo Banco 

 
Se algum dos eventos especificados nos parágrafos (a) a (m) desta Subcláusula ocorrer e 

continuar, o Banco poderá, mediante notificação às Partes do Empréstimo, suspender total ou 
parcialmente o direito do Tomador de fazer saques da Conta do Empréstimo. Tal suspensão 
continuará até que o evento (ou eventos) que deu origem à suspensão tenha (ou tenham) deixado 
de existir, a menos que o Banco tenha notificado as Partes do Empréstimo que esse direito de fazer 
saques foi restaurado. 

 
(a) Não Pagamento. 
 

(i) O Tomador não efetuou o pagamento (não obstante o fato de que tal 
pagamento pode ter sido feito pelo Garantidor ou um terceiro) do valor 
principal, juros ou qualquer outro valor devido ao Banco ou à Associação: (A) 
sob o Contrato de Empréstimo; ou (B) sob qualquer outro Contrato entre o 
Banco e o Tomador; ou (C) sob qualquer contrato entre o Tomador e a 
Associação; ou (D) em consequência de qualquer garantia estendida ou outra 
obrigação financeira de qualquer tipo assumida pelo Banco ou pela Associação 
perante terceiros com o contrato do Tomador. 
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(ii) O Garantidor não efetuou o pagamento do principal ou dos juros ou de qualquer 
outro valor devido ao Banco ou à Associação: (A) sob o Contrato de Garantia; ou 
(B) sob qualquer outro contrato entre o Garantidor e o Banco; ou (C) sob 
qualquer contrato entre o Garantidor e a Associação; ou (D) em consequência 
de qualquer garantia estendida ou outra obrigação financeira de qualquer tipo 
assumida pelo Banco ou pela Associação perante terceiros com o contrato do 
Garantidor. 

 
(b) Falha no Desempenho. 
 

(i) Uma Parte do Empréstimo deixou de cumprir qualquer outra obrigação sob o 
Contrato Legal do qual é parte ou sob qualquer Contrato de Derivativos. 

 
(ii) A Entidade Implementadora do Projeto deixou de cumprir qualquer obrigação 

nos termos do Contrato de Projeto. 
 

(c) Fraude e Corrupção. A qualquer momento, o Banco determinar que qualquer 
representante do Garantidor ou do Tomador ou da Entidade Implementadora do Projeto (ou 
qualquer outro destinatário de qualquer produto do Empréstimo) tiver se envolvido em práticas 
corruptas, fraudulentas, coercitivas ou colusivas relacionadas ao uso dos proventos do Empréstimo, 
sem que o Garantidor, o Tomador ou a Entidade Implementadora do Projeto (ou qualquer outro 
destinatário) tiver tomado as medidas oportunas e adequadas, satisfatórias ao Banco para abordar 
essas práticas quando elas ocorrerem. 

 
(d) Suspensão cruzada. O Banco ou a Associação suspendeu, no todo ou em parte, o 

direito de uma Parte do Empréstimo de fazer saques sob qualquer contrato com o Banco ou com a 
Associação devido a uma falha por uma Parte do Empréstimo em cumprir qualquer uma de suas 
obrigações nos termos de tal contrato ou qualquer outro contrato com o Banco. 

 
(e) Situação Extraordinária. 
 

(i) Como resultado de eventos que ocorreram após a data do Contrato de 
Empréstimo, surgiu uma situação extraordinária que torna improvável que o 
Projeto possa ser realizado ou que uma Parte do Empréstimo ou a Entidade 
Implementadora do Projeto seja capaz de cumprir suas obrigações nos termos 
do Contrato Legal do qual é parte. 

 
(ii) Houve uma situação extraordinária em que eventuais saques futuros, com 

relação ao Empréstimo, estariam inconsistentes com as disposições da Cláusula 
III, Subcláusula 3 das Cláusulas Contratuais do Banco. 

 
(f) Evento Anterior à Vigência. Após a Data de Entrada em Vigor, o Banco determinou que, 

antes dessa data, mas após a data do Contrato de Empréstimo, ocorreu um evento que teria 
autorizado o Banco a suspender o direito do Tomador de fazer saques da Conta do Empréstimo se 
o Contrato de Empréstimo tivesse entrado em vigor na data em que tal evento ocorreu. 

 
(g) Declaração Falsa. Uma declaração feita por uma Parte do Empréstimo nos termos dos 

Contratos Legais, ou nos termos de qualquer Contrato de Derivativos, ou qualquer declaração 
fornecida por uma Parte do Empréstimo, destinada a ser tomada como base pelo Banco para fazer 
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o Empréstimo ou executar uma transação nos termos de um Contrato de Derivativos, estava 
incorreta em qualquer aspecto relevante. 

 
(h) Cofinanciamento. Qualquer um dos seguintes eventos ocorre com relação a qualquer 

financiamento especificado no Contrato de Empréstimo a ser fornecido para o Projeto 
(“Cofinanciamento”) por um financiador (que não seja o Banco ou a Associação) (“Cofinanciador”). 

 
(i) Se o Contrato de Empréstimo especificar uma data até a qual o contrato com o 

Cofinanciador que fornece o Cofinanciamento (“Contrato de Cofinanciamento”) 
deve entrar em vigor, o Contrato de Cofinanciamento tiver deixado de entrar 
em vigor até tal data, ou tal data posterior estabelecida pelo Banco mediante 
notificação às Partes do Empréstimo (“Prazo de Cofinanciamento”); desde que, 
no entanto, as disposições deste subparágrafo não se apliquem se as Partes do 
Empréstimo estabelecerem, a contento do Banco, que recursos adequados para 
o Projeto estão disponíveis de outras fontes, em termos e condições 
compatíveis com as obrigações das Partes do Empréstimos nos termos dos 
Contratos Legais. 

 
(ii) Sujeito ao subparágrafo (iii) deste parágrafo: (A) o direito de retirar proventos 

do Cofinanciamento foi suspenso, cancelado ou encerrado, no todo ou em 
parte, nos termos do Contrato de Cofinanciamento; ou (B) o Cofinanciamento 
venceu e tornou-se pagável antes do seu vencimento acordado. 

 
(iii) O subparágrafo (ii) deste parágrafo não se aplicará se as Partes do Empréstimo 

estabelecerem, a contento do Banco, que: (A) tal suspensão, cancelamento, 
rescisão ou vencimento antecipado não foi causado pela falha do destinatário 
do Cofinanciamento em cumprir qualquer uma de suas obrigações nos termos 
do Contrato de Cofinanciamento; e (B) recursos adequados para o Projeto estão 
disponíveis de outras fontes, em termos e condições consistentes com as 
obrigações das Partes do Empréstimo nos termos dos Contratos Legais. 

 
(i) Cessão de Obrigações; Alienação de Ativos. O Tomador ou a Entidade Implementadora 

do Projeto (ou qualquer outra entidade responsável pela implementação de qualquer parte do 
Projeto), sem o consentimento do Banco, realizou o seguinte: (i) cedeu ou transferiu, no todo ou 
em parte, qualquer uma de suas obrigações decorrentes de ou celebradas nos termos dos 
Contratos Legais; ou (ii) vendeu, alugou, transferiu, cedeu ou de outra forma alienou quaisquer 
bens ou ativos financiados, total ou parcialmente, com os proventos do Empréstimo; desde que, no 
entanto, as disposições deste parágrafo não se apliquem a transações no curso normal dos negócios 
que, na opinião do Banco: (A) não afetam de maneira relevante e adversa a capacidade do Tomador 
ou da Entidade Implementadora do Projeto (ou outra entidade) de cumprir qualquer uma de suas 
obrigações decorrentes ou celebradas nos termos dos Contratos Legais ou de atingir os objetivos 
do Projeto; e (B) não afetam de maneira relevante e adversa a condição financeira ou a operação 
do Tomador (que não seja o País Membro) ou da Entidade Implementadora do Projeto (ou outra 
entidade). 

 
(j) Associação. O País Membro: (i) foi suspenso da associação ou deixou de ser um 

membro do Banco; ou (ii) deixou de ser um membro do Fundo Monetário Internacional. 
 
(k) Condição do Tomador ou da Entidade Implementadora do Projeto. 
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(i) Qualquer mudança adversa relevante nas condições do Tomador (que não seja 

o País Membro), conforme representado por ele, ocorreu antes da Data de 
Entrada em Vigor. 

 
(ii) O Tomador (que não seja o País Membro) ficou incapaz de pagar suas dívidas 

em seu vencimento ou qualquer ação ou processo foi realizado pelo Tomador 
ou por outros por meio do qual qualquer um dos ativos do Tomador será ou 
poderá ser distribuído entre seus credores. 

 
(iii) Foram tomadas medidas para a dissolução, encerramento de estabelecimento 

ou suspensão das operações do Tomador (que não seja o País Membro) ou da 
Entidade Implementadora do Projeto (ou qualquer outra entidade responsável 
pela implementação de qualquer parte do Projeto). 

 
(iv) O Tomador (que não seja o País Membro) ou a Entidade Implementadora do 

Projeto (ou qualquer outra entidade responsável pela implementação de 
qualquer parte do Projeto) deixou de existir na mesma forma legal que a que 
prevalecia na data do Contrato de Empréstimo. 

 
(v) Na opinião do Banco, a natureza legal, propriedade ou controle do Tomador 

(que não seja o País Membro) ou da Entidade Implementadora do Projeto (ou 
de qualquer outra entidade responsável pela implementação de qualquer parte 
do Projeto) mudou em relação ao que prevalecia na data dos Contratos Legais, 
de modo a afetar de maneira adversa relevante a capacidade do Tomador ou da 
Entidade Implementadora do Projeto (ou outra entidade) de cumprir qualquer 
uma de suas obrigações decorrentes de ou celebradas de acordo com os 
Contratos Legais, ou atingir os objetivos do Projeto. 

 
(l) Inelegibilidade. O Banco ou a Associação declarou o Tomador (que não seja o País 

Membro) ou a Entidade Implementadora do Projeto inelegível para receber os proventos de 
qualquer financiamento feito pelo Banco ou pela Associação ou de outra forma participar da 
preparação ou implantação de qualquer projeto financiado no todo ou em parte pelo Banco ou pela 
Associação, como resultado de: (i) a determinação pelo Banco ou pela Associação de que o 
Tomador ou a Entidade Implementadora do Projeto se envolveu em práticas fraudulentas, 
corruptas, coercitivas ou colusivas relacionadas ao uso dos proventos de qualquer financiamento 
feito pelo Banco ou pela Associação; e/ou (ii) uma declaração de outro financiador de que o 
Tomador ou a Entidade Implementadora do Projeto é inelegível para receber os proventos de 
qualquer financiamento feito por esse financiador ou para participar da preparação ou implantação 
de qualquer projeto financiado no todo ou em parte por tal financiador, como resultado de uma 
determinação por esse financiador de que o Tomador ou a Entidade Implementadora do Projeto se 
envolveu em práticas fraudulentas, corruptas, coercitivas ou colusivas relacionadas ao uso dos 
proventos de qualquer financiamento feito por esse financiador. 

 
(m) Evento Adicional. Ocorreu qualquer outro evento especificado no Contrato de 

Empréstimo para os fins desta Subcláusula (“Evento Adicional de Suspensão”). 
 

Subcláusula 7.03. Cancelamento pelo Banco 
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Se algum dos eventos especificados nos parágrafos (a) a (f) desta Subcláusula ocorrer com 
relação a um valor do Saldo do Empréstimo Não Sacado, o Banco poderá, mediante notificação às 
Partes do Empréstimo, rescindir o direito do Tomador de fazer saques em relação a tal valor. Após 
a entrega de tal notificação, tal valor será cancelado. 

 
(a) Suspensão. O direito do Tomador de fazer saques da Conta do Empréstimo foi 

suspenso com relação a qualquer valor do Saldo do Empréstimo Não Sacado por um período 
contínuo de trinta dias. 

 
(b) Valores não Necessários. A qualquer momento, o Banco determina, após consulta ao 

Tomador, que um valor do Saldo do Empréstimo Não Sacado não será necessário para financiar 
Despesas Elegíveis. 

 
(c) Fraude e Corrupção. A qualquer momento, o Banco determina, com relação a qualquer 

valor dos proventos do Empréstimo, que práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou 
coercitivas foram adotadas por representantes do Tomador ou da Entidade Implementadora do 
Projeto (ou outro destinatário dos proventos do Empréstimo) sem que o Garantidor, Tomador ou 
a Entidade Implementadora do Projeto (ou outro destinatário dos proventos do Empréstimo) tenha 
tomado medidas tempestivas e adequadas, satisfatórias ao Banco para abordar tais práticas 
quando elas ocorrem. 

 
(d) Aquisição inadequada. A qualquer momento, o Banco: (i) determina que a aquisição 

de qualquer contrato a ser financiado com os proventos do Empréstimo é inconsistente com os 
procedimentos estabelecidos ou mencionados nos Contratos Legais; e (ii) estabelece a quantia de 
despesas nos termos de tal contrato que, de outra forma, teriam sido elegíveis para financiamento 
com os proventos do Empréstimo. 

 
(e) Data de Fechamento. Após a Data de Fechamento, resta um Saldo do Empréstimo Não 

Sacado. 
 
(f) Cancelamento da Garantia. O Banco recebe uma notificação do Garantidor, de acordo 

com a Subcláusula 7.05, com relação a um valor do Empréstimo. 
 

Subcláusula 7.04. Valores Sujeitos ao Compromisso Especial não Afetados pelo Cancelamento ou 
Suspensão pelo Banco 

 
Nenhum cancelamento ou suspensão pelo Banco se aplicará aos valores do Empréstimo 

sujeito a qualquer Compromisso Especial, exceto conforme expressamente previsto no 
Compromisso Especial. 

 
Subcláusula 7.05. Cancelamento da Garantia 

 
Se o Tomador tiver deixado de efetuar qualquer Pagamento do Empréstimo exigido (exceto 

como resultado de qualquer ato ou omissão em agir do Garantidor) e tal pagamento for feito pelo 
Garantidor, o Garantidor poderá, após consulta ao Banco, mediante notificação ao Banco e ao 
Tomador, rescindir suas obrigações sob o Contrato de Garantia com relação a qualquer valor do 
Saldo do Empréstimo Não Sacado na data de recebimento de tal notificação pelo Banco; desde que 
tal valor não esteja sujeito a qualquer Compromisso Especial. Mediante o recebimento de tal 
notificação pelo Banco, tais obrigações com respeito a tal valor serão canceladas. 
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Subcláusula 7.06. Eventos de Antecipação 

 
Se algum dos eventos especificados nos parágrafos (a) a (f) desta Subcláusula ocorrer e 

continuar pelo período especificado (se houver), em qualquer momento subsequente durante a 
continuação do evento, o Banco poderá, mediante notificação às Partes do Empréstimo, declarar 
todo ou parte do Saldo do Empréstimo Sacado na data de tal notificação como sendo devido e a 
pagar imediatamente junto com quaisquer outros Pagamentos do Empréstimo devidos nos termos 
do Contrato de Empréstimo ou destas Condições Gerais. Mediante qualquer declaração do tipo, tal 
Saldo do Empréstimo Sacado e os Pagamentos do Empréstimo tornar-se-ão imediatamente devidos 
e a pagar. 

 
(a) Inadimplemento em Pagamentos. Ocorreu uma inadimplência no pagamento por uma 

Parte do Empréstimo de qualquer valor devido ao Banco ou à Associação: (i) sob qualquer Contrato 
Legal; ou (ii) sob qualquer outro contrato entre o Banco e a Parte do Empréstimo; ou (iii) sob 
qualquer contrato entre a Parte do Empréstimo e a Associação (no caso de um contrato entre o 
Garantidor e a Associação, em circunstâncias que tornem improvável que o Garantidor cumpra suas 
obrigações nos termos do Contrato de Garantia); ou (iv) em consequência de qualquer garantia 
estendida ou outra obrigação financeira de qualquer tipo assumida pelo Banco ou pela Associação 
perante terceiros com o contrato da Parte do Empréstimo; e esse inadimplemento continuar em 
cada caso por um período de trinta dias. 

 
(b) Inadimplemento em Execução. 
 

(i) Ocorreu um inadimplemento na execução por uma Parte do Empréstimo de 
qualquer outra obrigação nos termos do Contrato Legal do qual é uma parte, ou 
sob qualquer Contrato de Derivativos, e tal inadimplemento continua por um 
período de sessenta dias após a notificação de tal inadimplemento ter sido dada 
pelo Banco às Partes do Empréstimo. 

 
(ii) Ocorreu um inadimplemento na execução pela Entidade Implementadora do 

Projeto de qualquer obrigação nos termos do Contrato de Projeto, e tal 
inadimplemento continua por um período de sessenta dias após a notificação 
de tal inadimplemento ter sido dada pelo Banco à Entidade Implementadora do 
Projeto e às Partes do Empréstimo. 

 
(c) Cofinanciamento. O evento especificado no subparágrafo (h) (ii) (B) da Subcláusula 

7.02 ocorreu, sujeito à condição do parágrafo (h) (iii) daquela Subcláusula. 
 
(d) Cessão de Obrigações; Alienação de Ativos. Qualquer evento especificado no parágrafo 

(i) da Subcláusula 7.02 ocorreu. 
 
(e) Condição do Tomador ou da Entidade Implementadora do Projeto. Qualquer evento 

especificado nos subparágrafos (k) (ii), (k) (iii), (k) (iv) ou (k) (v) da Subcláusula 7.02 ocorreu. 
 
(f) Evento Adicional. Qualquer outro evento especificado no Contrato de Empréstimo 

para os fins desta Subcláusula ocorreu e continua ocorrendo durante o período, se houver, 
especificado no Contrato de Empréstimo (“Evento Adicional de Antecipação”). 
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Subcláusula 7.07. Antecipação durante um Período de Conversão 
 
Se o Contrato de Empréstimo prever Conversões, e se qualquer notificação de antecipação 

for dada de acordo com a Subcláusula 7.06 durante o Período de Conversão para qualquer 
Conversão: (a) o Tomador pagará uma taxa de transação pelo término antecipado da Conversão, 
no valor ou na taxa anunciada pelo Banco, de tempos em tempos e em vigor na data de tal 
notificação; e (b) o Tomador pagará qualquer Valor Descoberto devido por ele em relação a 
qualquer término antecipado da Conversão, ou o Banco pagará qualquer Valor Descoberto devido 
por ele com relação a qualquer término antecipado (após compensar quaisquer valores devidos 
pelo Tomador nos termos do Contrato de Empréstimo), de acordo com as Diretrizes de Conversão. 

 
Subcláusula 7.08. Vigência das Disposições após Cancelamento, Suspensão ou Antecipação 

 
Não obstante qualquer cancelamento, suspensão ou antecipação nos termos desta Cláusula, 

todas as disposições dos Contratos Legais continuarão em pleno vigor e efeito, exceto conforme 
especificamente previsto nestas Condições Gerais. 

 
CLÁUSULA VIII 

 
Exequibilidade; Arbitragem 

 
Subcláusula 8.01. Exequibilidade 
 

Os direitos e obrigações do Banco e das Partes do Empréstimo nos termos dos Contratos 
Legais serão válidos e exequíveis, em conformidade com seus termos, não obstante a legislação de 
qualquer Estado ou subdivisão política do mesmo em contrário. Nem o Banco nem qualquer Parte 
do Empréstimo terão direito, em qualquer processo, de acordo com esta Cláusula, de fazer 
qualquer reivindicação de que qualquer disposição destas Condições Gerais ou dos Contratos Legais 
é inválida ou inexequível em virtude de qualquer disposição das Cláusulas Contratuais do Banco. 

 
Subcláusula 8.02. Obrigações do Garantidor 

 
Salvo segundo previsto na Subcláusula 7.05, as obrigações do Garantidor, nos termos do 

Contrato de Garantia, não serão liberadas, exceto mediante cumprimento e somente na medida de 
tal cumprimento. Tais obrigações não exigirão qualquer aviso prévio, exigência ou ação com relação 
ao Tomador ou qualquer aviso prévio ou exigência com relação ao Garantidor no que diz respeito 
a qualquer inadimplemento por parte do Tomador. Tais obrigações não serão prejudicadas por 
qualquer um dos seguintes: (a) qualquer prorrogação de prazo, tolerância ou concessão feita ao 
Tomador; (b) qualquer verificação de, ou omissão na verificação, ou atraso na verificação de 
qualquer direito, poder ou recurso contra o Tomador, ou a respeito de qualquer garantia para o 
Empréstimo; (c) qualquer modificação ou ampliação das disposições do Contrato de Empréstimo 
contempladas pelos termos de tal contrato; ou (d) qualquer descumprimento, por parte do 
Tomador ou da Entidade Implementadora do Projeto, de qualquer exigência de qualquer lei do País 
Membro. 

 
Subcláusula 8.03. Não Exercício de Direitos 

 
Nenhum atraso no exercício, ou omissão no exercício, de qualquer direito, poder ou recurso 

incidente a qualquer parte, nos termos de qualquer Contrato Legal, mediante qualquer 
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inadimplemento, prejudicará qualquer direito, poder ou recurso dessa natureza ou será 
interpretado como uma renúncia de tal contrato ou uma anuência em tal inadimplemento. 
Nenhuma ação de tal parte, com respeito a qualquer inadimplemento ou qualquer anuência por 
ela em qualquer inadimplemento, afetará ou prejudicará qualquer direito, poder ou recurso de tal 
parte com relação a qualquer outro inadimplemento ou inadimplemento subsequente. 

 
Subcláusula 8.04. Arbitragem 

 
(a) Qualquer controvérsia entre as partes do Contrato de Empréstimo ou as partes do 

Contrato de Garantia e qualquer reivindicação feita por qualquer uma dessas partes contra 
qualquer outra parte decorrente do Contrato de Empréstimo ou do Contrato de Garantia, que não 
foi resolvida por meio de um acordo entre as partes, serão encaminhadas à arbitragem por um 
tribunal arbitral, conforme doravante previsto (“Tribunal Arbitral”). 

 
(b) As partes de tal arbitragem serão o Banco, de um lado, e as Partes do Empréstimo, do 

outro lado. 
 
(c) O Tribunal Arbitral será composto por três árbitros, indicados da seguinte forma: (i) 

um árbitro será indicado pelo Banco; (ii) um segundo árbitro será nomeado pelas Partes do 
Empréstimo ou, se não chegarem a um acordo, pelo Garantidor; e (iii) o terceiro árbitro (“Árbitro”) 
será indicado por meio de um acordo entre as Partes ou, se elas não chegarem a um acordo, pelo 
Presidente do Tribunal Internacional de Justiça ou, caso não ocorra essa indicação pelo referido 
Presidente, pelo Secretário Geral das Nações Unidas. Se qualquer lado não indicar um árbitro, tal 
árbitro será indicado pelo Árbitro. Caso qualquer árbitro indicado, em conformidade com esta 
Subcláusula, venha a pedir demissão, falecer ou não conseguir atuar como tal, um árbitro sucessor 
será indicado da mesma maneira que determinado nesta Subcláusula para a indicação do árbitro 
original, e tal sucessor terá todos os poderes e deveres de tal árbitro original. 

 
(d) Um processo arbitral poderá ser instituído, de acordo com esta Subcláusula, mediante 

aviso enviado pela parte que instaurou tal processo à outra parte. Tal notificação deverá conter 
uma declaração prevendo a natureza da controvérsia ou reivindicação que será encaminhada à 
arbitragem, a natureza do recurso pretendido e o nome do árbitro indicado pela parte que 
instaurou o processo. Dentro de trinta dias após tal aviso, a outra parte deverá informar à parte 
que instaurou o processo o nome do árbitro indicado por essa outra parte. 

 
(e) Se, dentro de sessenta dias após o aviso de instauração do processo arbitral, as partes 

não tiverem chegado a um acordo sobre um Árbitro, qualquer parte poderá solicitar a indicação de 
um Árbitro, conforme previsto no parágrafo (c) desta Subcláusula. 

 
(f) O Tribunal Arbitral deverá se reunir no momento e local que será determinado pelo 

Árbitro. Posteriormente, o Tribunal Arbitral deverá determinar onde e quando ele ocorrerá. 
 
(g) O Tribunal Arbitral deverá decidir todas as questões relacionadas à sua competência e 

deverá, sujeito às disposições desta Subcláusula e salvo segundo as partes concordarem em 
contrário, determinar seu processo. Todas as decisões do Tribunal Arbitral deverão ser tomadas 
pela maioria dos votos. 

 
(h) O Tribunal Arbitral deverá proporcionar a todas as partes uma audiência justa e 

pronunciar a sua sentença por escrito. Tal sentença poderá ser pronunciada à revelia. Uma 
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sentença assinada pela maioria do Tribunal Arbitral constituirá a sentença do Tribunal Arbitral. Uma 
via assinada da sentença deverá ser entregue a cada parte. Qualquer sentença dessa natureza 
pronunciada, em conformidade com as disposições desta Subcláusula, será final e vinculante às 
partes do Contrato de Empréstimo e do Contrato de Garantia. Cada parte deverá aderir e cumprir 
tal sentença pronunciada pelo Tribunal Arbitral em conformidade com as disposições desta 
Subcláusula. 

 
(i) As partes deverão determinar o valor da remuneração dos árbitros e de outras 

pessoas, conforme necessário, para a realização dos processos arbitrais. Se as partes não chegarem 
a um acordo sobre tal valor antes da reunião do Tribunal Arbitral, o Tribunal Arbitral deverá 
determinar tal valor, conforme cabível nas circunstâncias. O Banco, o Tomador e o Garantidor 
deverão custear suas próprias despesas nos processos arbitrais. Os custos do Tribunal Arbitral serão 
divididos entre e custeados igualmente pelo Banco, de um lado, e as Partes do Empréstimo, do 
outro lado. Qualquer questão relacionada à divisão dos custos do Tribunal Arbitral ou ao processo 
para o pagamento de tais custos deverá ser determinada pelo Tribunal Arbitral. 

 
(j) As disposições sobre arbitragem previstas nesta Subcláusula substituirão qualquer 

outro processo para a resolução de controvérsias entre as partes do Contrato de Empréstimo e do 
Contrato de Garantia ou de qualquer reivindicação feita por qualquer parte contra qualquer outra 
parte resultante de tais Contratos Legais. 

 
(k) Se, dentro de trinta dias após a entrega das vias da sentença às partes, a sentença não 

tiver sido cumprida, qualquer parte poderá: (i) proferir a decisão ou instaurar um processo para 
aplicar a sentença em qualquer tribunal de jurisdição competente a qualquer outra parte; (ii) aplicar 
tal decisão por execução; ou (iii) buscar qualquer outro recurso apropriado contra essa outra parte 
para a aplicação da sentença e das disposições do Contrato de Empréstimo ou Contrato de 
Garantia. Não obstante o supracitado, esta Subcláusula não autorizará qualquer acórdão ou 
aplicação da sentença contra o País Membro, salvo conforme tal processo poderá estar disponível 
de outra forma, exceto em virtude das disposições desta Subcláusula. 

 
(l) A entrega de qualquer aviso ou a citação ligada a qualquer processo, de acordo com 

esta Subcláusula, ou a qualquer processo de aplicação de qualquer sentença pronunciada, de 
acordo com esta Subcláusula, poderão ser feitas na maneira prevista na Subcláusula 10.01. As 
partes do Contrato de Empréstimo e do Contrato de Garantia renunciam a todos e quaisquer 
requisitos para a entrega de qualquer notificação ou citação. 

 
CLÁUSULA IX 

 
Vigência; Rescisão 

 
Subcláusula 9.01. Condições de Vigência dos Contratos Legais 
 

Os Contratos Legais não entrarão em vigor até que sejam fornecidas evidências satisfatórias 
ao Banco de que as condições especificadas nos parágrafos (a) a (c) desta Subcláusula foram 
cumpridas. 

 
(a) A celebração e entrega de cada Contrato Legal em nome da Parte do Empréstimo ou 

da Entidade Implementadora do Projeto que é uma parte de tal Contrato Legal foram devidamente 
autorizadas ou ratificadas por todas as ações governamentais e corporativas necessárias. 
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(b) se o Banco assim solicitar, a condição do Tomador (que não seja um País Membro) ou 

da Entidade Implementadora do Projeto, conforme declarado ou garantido ao Banco na data dos 
Contratos Legais, não sofreu qualquer mudança adversa relevante após tal data. 

 
(c) Cada outra condição especificada no Contrato de Empréstimo como condição de sua 

vigência ocorreu (“Condição Adicional de Vigência”). 
 

Subcláusula 9.02. Pareceres Jurídicos ou Certificados 
 
Como parte da evidência a ser fornecida de acordo com a Subcláusula 9.01, deverá ser dado 

ao Banco um parecer ou pareceres satisfatórios para o Banco do conselho aceitável para o Banco 
ou, se o Banco assim solicitar, um certificado satisfatório para o Banco de um funcionário 
competente do País Membro, mostrando as seguintes questões: 

 
(a) em nome de cada Parte do Empréstimo e da Entidade Implementadora do Projeto, 

que o Contrato Legal do qual é parte foi devidamente autorizado ou ratificado por, e assinado e 
entregue em nome de, tal parte e é juridicamente vinculativo em relação a tal parte de acordo com 
seus termos; e 

 
(b) qualquer outro assunto especificado no Contrato de Empréstimo ou razoavelmente 

solicitado pelo Banco em conexão com os Contratos Legais para os fins desta Subcláusula (“Questão 
Jurídica Adicional”). 

 
Subcláusula 9.03. Data de Entrada em Vigor 

 
(a) Salvo segundo o Banco e o Tomador concordarem em contrário, os Contratos Legais 

entrarão em vigor na data em que o Banco enviar às Partes do Empréstimo e à Entidade 
Implementadora do Projeto uma notificação sobre sua aceitação da evidência exigida nos termos 
da Subcláusula 9.01 (“Data de Entrada em Vigor”). 

 
(b) Se, antes da Data de Entrada em Vigor, ocorrer qualquer evento que daria direito ao 

Banco de suspender o direito do Tomador de fazer saques da Conta do Empréstimo, se o Contrato 
de Empréstimo tivesse vigente, ou o Banco tiver determinado que há uma situação extraordinária 
prevista de acordo com a Subcláusula 3.08 (a), o Banco poderá adiar o envio da notificação 
mencionada no parágrafo (a) desta Subcláusula até que tal evento (ou eventos) ou situação deixe 
(ou tenha deixado) de existir. 

 
Subcláusula 9.04. Rescisão de Contratos Legais por Falha na Efetivação 

 
Os Contratos Legais e todas as obrigações das partes sob os Contratos Legais serão 

rescindidos se os Contratos Legais não tiverem entrado em vigor até a data (“Prazo de Vigência”) 
especificada no Contrato de Empréstimo para os fins desta Subcláusula, a menos que o Banco, após 
consideração dos motivos do atraso, estabeleça um Prazo de Vigência posterior para os fins desta 
Subcláusula. O Banco notificará imediatamente as Partes do Empréstimo e a Entidade 
Implementadora do Projeto de tal Prazo de Vigência posterior. 

 
Subcláusula 9.05. Rescisão de Contratos Legais sobre Pagamento Integral 
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Os Contratos Legais e todas as obrigações das partes sob os Contratos Legais terminam 
imediatamente com o pagamento integral do Saldo do Empréstimo Sacado e de todos os outros 
Pagamentos do Empréstimo devidos. 

 
CLÁUSULA X 

 
Disposições Diversas 

 
Subcláusula 10.01. Notificações e Solicitações 

 
Qualquer notificação ou solicitação exigida ou autorizada a ser dada ou feita sob qualquer 

Contrato Legal ou qualquer outro contrato entre as partes contempladas pelo Contrato Legal será 
por escrito. Salvo segundo previsto de outra forma na Subcláusula 9.03 (a), tal notificação ou 
solicitação será considerada devidamente entregue ou efetuada quando entregue em mãos ou por 
correio, telex ou fax (ou, se permitido nos termos do Contrato Legal, por outros meios eletrônicos) 
à parte à qual é exigido ou permitido, no endereço de tal parte especificado no Contrato Legal ou 
em outro endereço que a parte tiver designado por meio de uma notificação à outra parte que 
entregar tal notificação ou fizer tal solicitação. Entregas feitas por transmissão de fax também 
deverão ser confirmadas por correio. 

 
Subcláusula 10.02. Ação em Nome das Partes do Empréstimo e da Entidade Implementadora do 
Projeto 

 
(a) O representante designado por uma Parte do Empréstimo no Contrato Legal do qual é 

uma parte (e o representante designado pela Entidade Implementadora do Projeto no Contrato de 
Projeto) para os fins desta Subcláusula, ou qualquer pessoa autorizada por escrito por esse 
representante para esse fim, pode tomar qualquer medida necessária ou permitida de acordo com 
tal Contrato Legal, bem como assinar quaisquer documentos exigidos ou autorizados a serem 
assinados de acordo com tal Contrato Legal, em nome de tal Parte do Empréstimo (ou da Entidade 
Implementadora do Projeto, conforme o caso). 

 
(b) O representante assim designado pela Parte do Empréstimo ou pessoa assim 

autorizada por tal representante pode concordar com qualquer modificação ou ampliação das 
disposições de tal Contrato Legal em nome de tal Parte do Empréstimo por instrumento escrito 
assinado por tal representante ou pessoa autorizada; desde que, na opinião de tal representante, 
a modificação ou ampliação seja cabível nas circunstâncias e não aumente substancialmente as 
obrigações das Partes do Empréstimo, nos termos dos Contratos Legais. O Banco pode aceitar a 
assinatura por tal representante ou outra pessoa autorizada de qualquer instrumento do tipo como 
evidência conclusiva de que tal representante é dessa opinião. 

 
Subcláusula 10.03. Comprovação de Alçada 
 

As Partes do Empréstimo e a Entidade Implementadora do Projeto deverão fornecer ao 
Banco: (a) evidência suficiente da autoridade da pessoa ou pessoas que, em nome de tal parte, 
tomarão qualquer medida ou assinarão quaisquer documentos exigidos ou permitidos nos termos 
do Contrato Legal do qual é uma parte; e (b) o reconhecimento de firma de cada pessoa. 
 
Subcláusula 10.04. Assinatura em Vias 
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Cada Contrato Legal pode ser firmado em diversas vias, cada uma das quais devendo ser uma 
via original. 
 
Subcláusula 10.05. Divulgação 
 

O Banco poderá divulgar os Contratos Legais e qualquer informação relacionada aos 
Contratos Legais, de acordo com sua política de acesso à informação, em vigor no momento de tal 
divulgação. 
 

APÊNDICE 
 

Definições 
 
1. “Condição Adicional de Vigência” significa qualquer condição de vigência especificada no 

Contrato de Empréstimo para os fins da Subcláusula 9.01 (c). 
 
2. “Evento Adicional de Antecipação” significa qualquer evento de antecipação especificado no 

Contrato de Empréstimo para os fins da Subcláusula 7.06 (f). 
 
3. “Evento Adicional de Suspensão” significa qualquer evento de suspensão especificado no 

Contrato de Empréstimo para os fins da Subcláusula 7.02 (m). 
 
4. “Questão Jurídica Adicional” significa cada questão especificada no Contrato de Empréstimo 

ou solicitada pelo Banco em conexão com os Contratos Legais para os fins da Subcláusula 
9.02 (b). 

 
5. “Moeda Aprovada” significa, para uma Conversão de Moeda, qualquer Moeda aprovada pelo 

Banco que, na Conversão, se torne a Moeda do Empréstimo. 
 
6. “Tribunal Arbitral” significa o tribunal arbitral estabelecido de acordo com a Subcláusula 8.04. 
 
7. “Ativos” inclui imóvel, receita e créditos de qualquer natureza. 
 
8. “Associação” significa a Associação Internacional de Desenvolvimento. 
 
9. “Banco” significa o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. 
 
10. “Endereço do Banco” significa o endereço do Banco especificado nos Contratos Legais para 

os fins da Subcláusula 10.01. 
 
11. “Tomador” significa a parte do Contrato de Empréstimo à qual o Empréstimo é estendido. 
 
12. “Endereço do Tomador” significa o endereço do Tomador especificado no Contrato de 

Empréstimo para os fins da Subcláusula 10.01. 
 
13. “Representante do Tomador” significa o representante do Tomador especificado no Contrato 

de Empréstimo para os fins da Subcláusula 10.02. 
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14. “Data de Fechamento” significa a data especificada no Contrato de Empréstimo (ou em uma 
data posterior que o Banco estabelecerá mediante notificação às Partes do Empréstimo), 
após a qual o Banco poderá, mediante notificação às Partes do Empréstimo, rescindir o 
direito do Tomador de sacar da Conta do Empréstimo. 

 
15. “Cofinanciador” significa o financiador (que não seja o Banco ou a Associação) mencionado 

na Subcláusula 7.02 (h) que fornece o Cofinanciamento. Se o Contrato de Empréstimo 
especificar mais de um financiador, “Cofinanciador” se refere separadamente a cada um 
desses financiadores. 

 
16. “Cofinanciamento” significa o financiamento mencionado na Subcláusula 7.02 (h) e 

especificado no Contrato de Empréstimo fornecido ou a ser fornecido para o Projeto pelo 
Cofinanciador. Se o Contrato de Empréstimo especificar mais de um financiador, 
“Cofinanciador” se refere separadamente a cada um desses financiadores. 

 
17. “Contrato de Cofinanciamento” significa o contrato mencionado na Subcláusula 7.02 (h) que 

prevê o Cofinanciamento. 
 
18. “Prazo de Cofinanciamento” significa a data mencionada na Subcláusula 7.02 (h) (i) e 

especificada no Contrato de Empréstimo até o qual o Contrato de Cofinanciamento entrará 
em vigor. Se o Contrato de Empréstimo especificar mais de uma data, “Prazo de 
Cofinanciamento” se refere separadamente a cada uma dessas datas. 

 
19. “Conversão” significa qualquer uma das seguintes modificações dos termos de todo ou parte 

do Empréstimo que tenham sido solicitadas pelo Tomador e aceitas pelo Banco: (a) uma 
Conversão da Taxa de Juros; (b) uma Conversão de Moeda; ou (c) o estabelecimento de um 
Teto da Taxa de Juros ou Piso da Taxa de Juros sobre a Taxa Variável; cada um conforme 
previsto no Contrato de Empréstimo. 

 
20. “Data de Conversão” significa, para uma Conversão, a Data de Assinatura ou outra data que 

o Banco determinar, na qual a Conversão entra em vigor, conforme especificado nas 
Diretrizes de Conversão. 

 
21. “Diretrizes de Conversão” significa, para uma Conversão, as “Diretrizes de Conversão das 

Condições do Empréstimos”. emitidas de tempos em tempos pelo Banco e em vigor no 
momento da Conversão. 

 
22. “Período de Conversão” significa, para uma Conversão, o período que inclui a Data de 

Conversão até o último dia do Período de Juros no qual a Conversão termina de acordo com 
seus termos; desde que, exclusivamente com o objetivo de permitir que o pagamento final 
de juros e principal sob uma Conversão de Moeda seja feito na Moeda Aprovada, tal período 
termine na Data de Pagamento imediatamente após o último dia do referido Período de 
Juros aplicável final. 

 
23. “Contraparte” significa uma parte com a qual o Banco celebra uma transação de derivativos 

para efetuar uma Conversão. 
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24. “Moeda” significa a moeda de um país e o Direito de Saque Especial do Fundo Monetário 
Internacional. “Moeda de um país” significa a moeda que é a moeda corrente usada para o 
pagamento de dívidas públicas e privadas nesse país. 

 
25. “Conversão de Moeda” significa uma alteração da Moeda do Empréstimo de todo ou 

qualquer valor do Saldo do Empréstimo Não Sacado ou Saldo do Empréstimo Sacado para 
uma Moeda Aprovada. 

 
26. “Transação de Hedge de Moeda” significa, para uma Conversão de Moeda, uma ou mais 

transações de swap de Moeda celebradas pelo Banco com uma Contraparte na Data de 
Assinatura e de acordo com as Diretrizes de Conversão, em conexão com a Conversão de 
Moeda. 

 
27. “Período de Juros de Mora” significa para qualquer valor devido do Saldo do Empréstimo 

Sacado, cada Período de Juros durante o qual tal valor devido permanecer sem quitação; 
desde que, no entanto, o primeiro Período de Juros de Mora tenha início no 31º dia seguinte, 
a data em que esse valor se tornar vencido e o final desse Período de Juros de Mora terminar 
na data em que tal valor for totalmente quitado. 

 
28. “Taxa de Juros de Mora” significa para qualquer Período de Juros de Mora: 
 

(a) em relação a qualquer valor do Saldo do Empréstimo Sacado ao qual a Taxa de Juros 
de Mora se aplicar e para a qual os juros forem devidos a uma Taxa Variável 
imediatamente antes da aplicação da Taxa de Juros de Mora: a Taxa de Mora Variável 
mais meio por cento (0,5%); e 

 
(b) em relação a qualquer valor do Saldo do Empréstimo Sacado ao qual a Taxa de Juros 

de Mora se aplicar e para a qual os juros forem devidos a uma Taxa Fixa imediatamente 
antes da aplicação da Taxa de Juros de Mora: Taxa de Mora de Referência mais o 
Spread Fixo mais meio por cento (0,5%). 

 
29. “Taxa de Mora de Referência” significa a Taxa de Referência para o Período de Juros 

relevante; entendendo-se que, para o Período de Juros de Mora inicial, a Taxa de Mora de 
Referência deverá ser igual à Taxa de Referência do Período de Juros em que o valor referido 
na Subcláusula 3.02 (e) se tornar vencido primeiro. 

 
30. “Taxa de Mora Variável” significa a Taxa Variável para o Período de Juros relevante; ficando 

entendido que para o Período de Juros de Mora inicial, a Taxa de Mora Variável deverá ser 
igual à Taxa Variável do Período de Juros em que o valor referido na Subcláusula 3.02 (e) se 
tornar vencido primeiro. 

 
31. “Contrato de Derivativos” significa qualquer contrato de derivativos entre o Banco e uma 

Parte do Empréstimo com o objetivo de documentar e confirmar uma ou mais transações de 
derivativos entre o Banco e tal Parte do Empréstimo, conforme tal contrato possa ser 
alterado de tempos em tempos. “Contrato de Derivativos” inclui todos os anexos, apensos e 
contratos complementares ao Contrato de Derivativos. 

 
32. “Valor Desembolsado” significa, para cada Período de Juros, o valor do principal agregado do 

Empréstimo sacado da Conta do Empréstimo durante o Período de Juros. 
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33. “Dólar”, “US$” e “USD” significam, individualmente, a moeda oficial dos Estados Unidos da 

América. 
 
34. “Data de Entrada em Vigor” significa a data em que os Contratos Legais entram em vigor de 

acordo com a Subcláusula 9.03 (a). 
 
35. “Prazo de Vigência” significa a data mencionada na Subcláusula 9.04, após a qual os 

Contratos Legais serão rescindidos se não tiverem entrado em vigor, conforme previsto nessa 
Subcláusula. 

 
36. “Despesa Elegível” significa uma despesa cujo pagamento atende aos requisitos da 

Subcláusula 2.05 e que é consequentemente elegível para financiamento com os proventos 
do Empréstimo. 

 
37. “EURIBOR” significa para qualquer Período de Juros, a taxa interbancária em Euros oferecida 

para depósitos em Euros por seis meses, expressa em porcentagem ao ano, que aparece na 
Página de Taxas Relevantes a partir das 11h00, horário de Bruxelas, na data de Redefinição 
da Taxa de Referência para o Período de Juros. 

 
38. “‘Euro’, ‘€’ e ‘EUR’” significam a moeda legal da Área do Euro. 
 
39. “Área do Euro” significa a união econômica e monetária dos países-membros da União 

Europeia que adotam a moeda única, em conformidade com o Tratado que estabelece a 
Comunidade Europeia, conforme alterado pelo Tratado da União Europeia. 

 
40. “Data de Assinatura” significa, para uma Conversão, a data em que o Banco tomou todas as 

medidas necessárias para efetuar a Conversão, conforme razoavelmente determinado pelo 
Banco. 

 
41. “Dívida Externa” significa qualquer dívida que seja ou possa ser pagável em uma Moeda 

diferente da Moeda do País Membro. 
 
42. “Centro Financeiro” significa: (a) para uma Moeda diferente de Euro, o principal centro 

financeiro da Moeda relevante; e (b) para o Euro, o centro financeiro representante do 
Estado membro relevante na Área do Euro. 

 
43. “Demonstrações Financeiras” significa as demonstrações financeiras a serem mantidas para 

o Projeto, conforme previsto na Subcláusula 5.09. 
 
44. “Taxa Fixa” significa: 
 

(a) mediante uma Conversão da Taxa de Juros da Taxa Variável, uma taxa de juros fixa 
aplicável ao valor do Empréstimo ao qual a Conversão se aplica, igual a: (i) a taxa de 
juros que reflete a taxa fixa de juros a pagar pelo Banco sob a Operação de Hedge de 
Juros referente à Conversão (ajustada de acordo com as Diretrizes de Conversão para 
a diferença, se houver, entre a Taxa Variável e a taxa variável de juros a receber pelo 
Banco nos termos da Operação de Hedge de Juros); ou (ii) se o Banco assim determinar 
de acordo com as Diretrizes de Conversão, a Screen Rate; e 
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(b) mediante uma Conversão de Moeda de uma quantia do Empréstimo que acumulará 

juros a uma taxa fixa durante o Período de Conversão, uma taxa fixa de juros aplicável 
a tal quantia igual a: (i) a taxa de juros que reflete a taxa fixa de juros a pagar pelo 
Banco sob a Transação de Hedge de Moeda relacionada à Conversão de Moeda; ou (ii) 
se o Banco assim determinar de acordo com as Diretrizes de Conversão, o componente 
da taxa de juros da Screen Rate. 

 
45. “Spread fixo” significa o spread fixo do Banco para a Moeda do Empréstimo inicial em vigor 

às 00h01, horário de Washington, D.C., um dia antes da data do Contrato de Empréstimo e 
expresso em porcentagem ao ano; ficando estabelecido que: (a) para fins de determinação 
da Taxa de Juros de Mora, conforme a Subcláusula 3.02 (e), que é aplicável a um valor do 
Saldo do Empréstimo Sacado sobre o qual os juros são devidos a uma Taxa Fixa, o “Spread 
Fixo” significa o spread fixo do Banco em vigor às 00h01, horário de Washington, D.C., um 
dia antes da data do Contrato de Empréstimo para a Moeda de denominação de tal valor; (b) 
para fins de Conversão da Taxa Variável com base em um Spread Variável para uma Taxa 
Variável com base em um Spread Fixo e para fins de fixação do Spread Variável de acordo 
com a Subcláusula 4.02, “Spread Fixo” significa o spread fixo do Banco para a Moeda do 
Empréstimo em vigor às 00h01, horário de Washington, D.C., na Data de Conversão; e (c) 
mediante uma Conversão de Moeda de todo ou qualquer valor do Saldo do Empréstimo Não 
Sacado, o Spread Fixo será ajustado na Data de Assinatura da maneira especificada nas 
Diretrizes de Conversão. 

 
46. “Despesas Estrangeiras” significa uma despesa na Moeda de qualquer país que não seja o 

País Membro para bens, obras ou serviços fornecidos a partir do território de qualquer país 
que não seja o País Membro. 

 
47. “Taxa Inicial” significa a taxa especificada no Contrato de Empréstimo para os fins da 

Subcláusula 3.01. 
 
48. “Contrato de Garantia” significa o contrato entre um País Membro e o Banco que prevê a 

garantia do Empréstimo, conforme tal contrato possa ser alterado de tempos em tempos. O 
“Contrato de Garantia” inclui estas Condições Gerais, conforme aplicadas a ele, e todos os 
apêndices, anexos e contratos complementares ao Contrato de Garantia. 

 
49. “Garantidor” significa o País Membro que é uma parte do Contrato de Garantia. 
 
50. “Endereço do Garantidor” significa o endereço do Garantidor especificado no Contrato de 

Garantia para os fins da Subcláusula 10.01. 
 
51. “Representante do Garantidor” significa o representante do Garantidor especificado no 

Contrato de Empréstimo para os fins da Subcláusula 10.02. 
 
52. “Geração de Dívida” inclui a premissa ou garantia da dívida e qualquer renovação, 

prorrogação ou modificação das condições da dívida ou da premissa ou garantia da dívida. 
 
53. “Operação de Hedge de Juros” significa, para uma Conversão da Taxa de Juros, uma ou mais 

transações de swap de taxa de juros celebradas pelo Banco com uma Contraparte na Data 
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de Assinatura e de acordo com as Diretrizes de Conversão, em conexão com a Conversão da 
Taxa de Juros. 

 
54. “Período de Juros” significa o período inicial a contar da data do Contrato de Empréstimo, 

inclusive, até, mas excluindo, a primeira Data de Pagamento que ocorrer a partir de então, 
e, após o período inicial, cada período a contar de uma Data de Pagamento, inclusive, até, 
mas excluindo, a Data de Pagamento subsequente. 

 
55. “Teto da Taxa de Juros” significa um teto que define um limite superior para a Taxa Variável. 
 
56. “Piso da Taxa de Juros” significa uma combinação de teto e piso que estabelece um limite 

superior e inferior para a Taxa Variável. 
 
57. “Conversão da Taxa de Juros” significa uma alteração da base da taxa de juros aplicável a 

todo ou qualquer valor do Saldo do Empréstimo Sacado, da Taxa Variável até a Taxa Fixa ou 
vice-versa, ou de uma Taxa Variável baseada em Spread Variável para uma Taxa Variável com 
base em um Spread Fixo. 

 
58. “Contrato Legal” significa qualquer Contrato de Empréstimo, Contrato de Garantia ou 

Contrato de Projeto. “Contratos Legais” significa coletivamente todos esses contratos. 
 
59. “LIBOR” significa para qualquer Período de Juros, a taxa interbancária do mercado de Londres 

para depósitos na Moeda do Empréstimo relevante por seis meses, expressa em 
porcentagem ao ano, que aparece na Página de Taxas Relevantes a partir das 11h00, horário 
de Londres, na data de Redefinição da Taxa de Referência para o Período de Juros. 

 
60. “Gravame” inclui hipotecas, penhores, encargos, privilégios e prioridades de qualquer 

natureza. 
 
61. “Empréstimo” significa o empréstimo previsto no Contrato de Empréstimo. 
 
62. “Conta do Empréstimo” significa a conta aberta pelo Banco em seus livros no nome do 

Tomador à qual o valor do Empréstimo é creditado. 
 
63. “Contrato de Empréstimo” significa o contrato de empréstimo entre o Banco e o Tomador 

que prevê o Empréstimo, conforme tal contrato poderá ser alterado eventualmente. O 
“Contrato de Empréstimo” inclui estas Condições Gerais, conforme aplicadas a ele, e todos 
os apêndices, anexos e contratos complementares ao Contrato de Empréstimo. 

 
64. “Moeda do Empréstimo” significa a Moeda na qual o Empréstimo é denominado; ficando 

estabelecido que, se o Contrato de Empréstimo prever Conversões, “Moeda do Empréstimo” 
significa a Moeda na qual o Empréstimo é denominado de tempos em tempos. Se o 
Empréstimo for denominado em mais de uma moeda, “Moeda do Empréstimo” refere-se 
separadamente a cada uma de tal Moedas. 

 
65. “Parte do Empréstimo” significa o Tomador ou o Garantidor. “Partes do Empréstimo” 

significa, coletivamente, o Tomador e o Garantidor; 
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66. “Pagamento do Empréstimo” significa qualquer quantia a pagar pelas Partes do Empréstimo 
ao Banco nos termos dos Contratos Legais ou destas Condições Gerais, incluindo (entre 
outras) qualquer quantia do Saldo do Empréstimo Sacado, juros, a Taxa Inicial, os juros da 
Taxa de Juros de Mora (se houver), qualquer prêmio de pagamento antecipado, qualquer 
taxa de transação para uma Conversão ou término antecipado de uma Conversão, o Encargo 
de Fixação de Spread Variável (se houver), qualquer prêmio a pagar mediante o 
estabelecimento de um Teto da Taxa de Juros ou Piso da Taxa de Juros e qualquer Valor 
Descoberto a pagar pelo Tomador. 

 
67. “Despesa Local” significa uma despesa: (a) na Moeda do País Membro; ou (b) para bens, 

obras ou serviços fornecidos a partir do território do País Membro; desde que, no entanto, 
se a Moeda do País Membro também for a de outro país do qual os bens, trabalhos ou 
serviços são fornecidos, uma despesa em tal Moeda para tais bens, trabalhos ou serviços será 
considerada uma Despesa Estrangeira. 

 
68. “Dia Útil em Londres” significa qualquer dia em que os bancos comerciais estejam abertos 

para negociações (inclusive negociações de câmbio e depósitos em Moeda estrangeira) em 
Londres. 

 
69. “Data de Determinação de Vencimento” significa, para cada Valor Desembolsado, o primeiro 

dia do Período de Juros seguinte após o Período de Juros em que o Valor Desembolsado é 
sacado. 

 
70. “País Membro” significa o membro do Banco que é o Tomador ou Garantidor. 
 
71. “Data de Pagamento” significa cada data especificada no Contrato de Empréstimo que ocorre 

na data ou após a data do Contrato de Empréstimo, na qual os juros são devidos. 
 
72. “Adiantamento de Preparação” significa o adiantamento referido para o Contrato de 

Empréstimo e reembolsável de acordo com a Subcláusula 2.07 (a). 
 
73. “Data de Pagamento do Principal” significa cada data especificada no Contrato de 

Empréstimo na qual toda ou qualquer parcela do valor do principal do Empréstimo é devida. 
 
74. “Projeto” significa o projeto descrito no Contrato de Empréstimo para o qual o Empréstimo 

é concedido, conforme a descrição de tal projeto possa ser alterada de tempos em tempos 
pelo contrato entre o Banco e o Tomador. 

 
75. “Contrato de Projeto” significa o contrato entre o Banco e a Entidade Implementadora do 

Projeto referente à implantação de todo ou parte do Projeto, conforme esse contrato possa 
ser alterado de tempos em tempos. O “Contrato de Empréstimo” inclui estas Condições 
Gerais, conforme aplicadas a ele, e todos os apêndices, anexos e contratos complementares 
ao Contrato de Projeto. 

 
76. “Entidade Implementadora do Projeto” significa uma pessoa jurídica (que não seja o 

Tomador ou o Garantidor) responsável pela implementação de todo ou parte do Projeto e 
que é parte no Contrato de Projeto. Se o Banco firmar um Contrato de Projeto com mais de 
uma dessas entidades, a “Entidade Implementadora do Projeto” se refere separadamente a 
cada uma dessas entidades. 
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77. “Endereço da Entidade Implementadora do Projeto” significa o endereço da Entidade 

Implementadora do Projeto especificado no Contrato de Projeto para os fins da Subcláusula 
10.01. 

 
78. “Representante da Entidade Implementadora do Projeto” significa o representante da 

Entidade Implementadora do Projeto especificado no Contrato de Projeto para os fins da 
Subcláusula 10.02 (a). 

 
79. “Relatório do Projeto” significa cada relatório do Projeto a ser preparado e fornecido ao 

Banco de acordo com a Subcláusula 5.08 (b). 
 
80. “Bens Públicos” significa ativos do País Membro, de qualquer uma de suas subdivisões 

políticas ou administrativas e de qualquer entidade pertencente ou controlada por, ou 
operando por conta ou benefício do país membro ou de qualquer subdivisão desse tipo, 
incluindo ativos em ouro e em câmbio detidos por qualquer instituição que desempenhe as 
funções de um banco central ou fundo de estabilização de câmbio, ou funções similares, para 
o País Membro. 

 
81. “Taxa de Referência” significa, para qualquer Período de Juros: 
 

(a) para USD e JPY, LIBOR para a moeda do empréstimo relevante. Se tal taxa não aparecer 
na Página de Taxa Relevante, o Banco solicitará ao escritório principal de Londres de 
cada um dos quatro principais bancos que forneça uma cotação da taxa à qual oferece 
depósitos de seis meses na Moeda do Empréstimo relevante aos principais bancos no 
mercado interbancário de Londres aproximadamente às 11h00, horário de Londres, 
na data de Redefinição da Taxa de Referência para o Período de Juros. Se pelo menos 
duas dessas cotações forem fornecidas, a taxa do Período de Juros será a média 
aritmética (conforme determinado pelo Banco) das cotações. Se forem fornecidas 
menos de duas cotações, conforme solicitado, a taxa para o Período de Juros será a 
média aritmética (conforme determinado pelo Banco) das taxas cotadas pelos quatro 
principais bancos selecionados pelo Banco no Centro Financeiro relevante, 
aproximadamente às 11h00 no Centro Financeiro, na Data de Redefinição da Taxa de 
Referência do Período de Juros para empréstimos na Moeda do Empréstimo a bancos 
líderes por um período de seis meses. Se menos de dois dos bancos selecionados 
estiverem cotando tais taxas, a Taxa de Referência para a Moeda do Empréstimo 
relevante para o Período de Juros será igual à Taxa de Referência em vigor no Período 
de Juros imediatamente anterior; 

 
b) para o Euro, EURIBOR. Se tal taxa não aparecer na Página de Taxa Relevante, o Banco 

solicitará ao escritório principal da Área do Euro de cada um dos quatro principais 
bancos que forneça uma cotação da taxa à qual oferece depósitos de seis meses em 
Euros aos principais bancos no mercado interbancário da área do Euro 
aproximadamente às 11h00, horário de Bruxelas, na data de Redefinição da Taxa de 
Referência para o Período de Juros. Se pelo menos duas dessas cotações forem 
fornecidas, a taxa do Período de Juros será a média aritmética (conforme determinado 
pelo Banco) das cotações. Se forem fornecidas menos de duas cotações, conforme 
solicitado, a taxa para o Período de Juros será a média aritmética (conforme 
determinado pelo Banco) das taxas cotadas pelos quatro principais bancos 
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selecionados pelo Banco no Centro Financeiro relevante, aproximadamente às 11h00 
no Centro Financeiro, na Data de Redefinição da Taxa de Referência para o Período de 
Juros para empréstimos em Euros a bancos líderes por um período de seis meses. Se 
menos de dois dos bancos selecionados estiverem cotando tais taxas, a Taxa de 
Referência para Euro para o Período de Juros será igual à Taxa de Referência em vigor 
no Período de Juros imediatamente anterior; 

 
(c) se o Banco determinar que a LIBOR (em relação ao USD e JPY) ou a EURIBOR (em 

relação ao Euro) deixou de ser permanentemente cotada para essa moeda, outra taxa 
de referência comparável para a moeda relevante conforme o Banco determinará de 
acordo com a Subcláusula 3.02 (c); e 

 
(d) para qualquer moeda que não seja USD, Euro ou JPY: (i) a taxa de referência para a 

Moeda do Empréstimo inicial, conforme especificada ou referida no Contrato de 
Empréstimo; ou (ii) no caso de Conversão de Moeda para essa outra moeda, a taxa de 
referência conforme será determinada pelo Banco de acordo com as Diretrizes de 
Conversão e a notificação dada ao Tomador de acordo com a Subcláusula 4.01 (b). 

 
82. “Data de Redefinição da Taxa de Referência” significa: 
 

(a) para USD e JPY, o dia que corresponder a dois Dias Úteis em Londres antes do primeiro 
dia do Período de Juros relevante (ou: (i) no caso do Período de Juros inicial, o dia que 
corresponder a dois Dias Úteis em Londres anteriores ao primeiro ou décimo quinto 
dia do mês em que o Contrato de Empréstimo for assinado, o dia que ocorrer 
imediatamente antes da data do Contrato de Empréstimo; desde que, se a data do 
Contrato de Empréstimo cair no primeiro ou décimo quinto dia de tal mês, a Data de 
Redefinição da Taxa de Referência seja o dia que corresponder a dois Dias Úteis em 
Londres antes da data do Contrato de Empréstimo; e (ii) se a Data de Conversão para 
uma Conversão de Moeda de uma quantia do Saldo do Empréstimo Não Sacado para 
USD ou JPY cair em um dia que não seja uma Data de Pagamento, a Data de 
Redefinição da Taxa de Referência inicial para a Moeda Aprovada será o dia que 
corresponder a dois Dias Úteis de Londres anteriores ao primeiro ou décimo quinto dia 
do mês em que a Data de Conversão cair, o dia que ocorrer imediatamente antes da 
Data de Conversão; desde que, se a Data de Conversão cair no primeiro ou décimo 
quinto dia de tal mês, a Data de Redefinição da Taxa de Referência para a Moeda 
Aprovada seja o dia que corresponder a dois Dias Úteis em Londres antes da Data de 
Conversão); 

 
(b) para o Euro, o dia que corresponder a dois Dias de Liquidação Target anterior ao 

primeiro dia do Período de Juros relevante (ou: (i) no caso do Período de Juros inicial, 
o dia que corresponder a dois Dias de Liquidação Target anteriores ao primeiro ou 
décimo quinto dia do mês em que o Contrato de Empréstimo for assinado, o dia que 
ocorrer imediatamente antes da data do Contrato de Empréstimo; desde que, se a 
data do Contrato de Empréstimo cair no primeiro ou décimo quinto dia de tal mês, a 
Data de Redefinição da Taxa de Referência seja o dia que corresponder a dois Dias de 
Liquidação Target antes da data do Contrato de Empréstimo; e (ii) se a Data de 
Conversão de uma Conversão de Moeda de uma quantia do Saldo do Empréstimo Não 
Sacado para Euro cair em um dia que não seja uma Data de Pagamento, a Data de 
Redefinição da Taxa de Referência inicial para a Moeda Aprovada será o dia que 
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corresponder a dois Dias de Liquidação Target anteriores ao primeiro ou décimo 
quinto dia do mês em que a Data de Conversão cair, o dia que ocorrer imediatamente 
antes da Data de Conversão; desde que, se a Data de Conversão cair no primeiro ou 
décimo quinto dia de tal mês, a Data de Redefinição da Taxa de Referência para a 
Moeda Aprovada seja o dia que corresponder a dois Dias de Liquidação Target antes 
da Data de Conversão); 

 
(c) se, para uma Conversão de Moeda em uma Moeda Aprovada, o Banco determinar que 

a prática de mercado para a determinação da Data de Redefinição da Taxa de 
Referência ocorre em uma data diferente do estabelecido nos referidos subparágrafos 
(a) ou (b) desta Subcláusula, a Data de Redefinição da Taxa de Referência será tal outra 
data, conforme especificado nas Diretrizes de Conversão; e 

 
(d) para qualquer moeda que não seja USD, Euro e JPY: (i) o dia para a Moeda do 

Empréstimo inicial, conforme especificada ou referida no Contrato de Empréstimo; ou 
(ii) no caso de Conversão de Moeda para essa outra moeda, tal dia será determinado 
pelo Banco e a notificação dada ao Tomador de acordo com a Subcláusula 4.01 (b). 

 
83. “Página de Taxa Relevante” significa a página de exibição designada por um provedor de 

dados do mercado financeiro estabelecido selecionado pelo Banco como a página com a 
finalidade de exibir a Taxa de Referência para depósitos na Moeda do Empréstimo. 

 
84. “Parte Respectiva do Projeto” significa, para o Tomador e para qualquer Entidade 

Implementadora do Projeto, a parte do Projeto especificada nos Contratos Legais a ser 
realizada por ela. 

 
85. “Screen Rate” significa: 
 

(a) para uma Conversão da Taxa de Juros da Taxa Variável para a Taxa Fixa, a taxa de juros 
fixa determinada pelo Banco na Data de Assinatura com base na Taxa Variável e nas 
taxas de mercado exibidas por fornecedores de informações estabelecidos que 
refletem o Período de Conversão, o valor da Moeda e as disposições de amortização 
do valor do Empréstimo ao qual a Conversão se aplica; 

 
(b) para uma Conversão da Taxa de Juros da Taxa Fixa para a Taxa Variável, a taxa de juros 

variável determinada pelo Banco na Data de Assinatura com base na Taxa Fixa e nas 
taxas de mercado exibidas por fornecedores de informações estabelecidos que 
refletem o Período de Conversão, o valor da Moeda e as disposições de amortização 
do valor do Empréstimo ao qual a Conversão se aplica; 

 
(c) para uma Conversão de Moeda de uma quantia do Saldo do Empréstimo Não Sacado, 

a taxa de câmbio entre a Moeda do Empréstimo imediatamente antes da Conversão e 
a Moeda Aprovada, determinada pelo Banco na Data de Assinatura com base nas taxas 
de câmbio de mercado exibidas por fornecedores de informações estabelecidos; 

 
(d) para uma Conversão de Moeda de uma quantia do Saldo do Empréstimo Sacado, cada 

um dos seguintes: (i) a taxa de câmbio entre a Moeda do Empréstimo imediatamente 
antes da Conversão e a Moeda Aprovada, determinada pelo Banco na Data de 
Assinatura com base nas taxas de câmbio de mercado exibidas por fornecedores de 
Informações estabelecidos; e (ii) a taxa de juros fixa ou a taxa de juros variável (o que 
se aplica à Conversão), determinada pelo Banco na Data de Assinatura de acordo com 

Este documento foi assinado digitalmente por Celia Polacow Korn. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0B6D-C560-F1A2-51CE.



 
 

Tradução nº :  66957 Livro nº     744 Folha nº  195 

 

_______________________________________________________________________ 

Avenida São Gabriel, 201 – Conj. 1406 - Itaim Bibi - São Paulo – S.P. CEP: 01435-001 

Tel/Fax: (11) 3078-4404/3073-0527 - E-mail: celia.korn@korntraducoes.com.br - Cel.: (11) 98254-3334 - Skype: korn.traducoes 

 

 

 

 

as Diretrizes de Conversão, com base na taxa de juros aplicável a esse valor 
imediatamente antes das taxas de Conversão e de mercado exibidas por fornecedores 
de informações estabelecidas, refletindo o Período de Conversão, o valor da Moeda e 
as disposições de amortização do valor do Empréstimo ao qual a Conversão se aplica; 
e 

 
(e) para o término antecipado de uma Conversão, cada uma das taxas aplicadas pelo 

Banco com o objetivo de calcular o Valor Descoberto na data da rescisão antecipada, 
de acordo com as Diretrizes de Conversão, com base nas taxas de mercado exibidas 
por fornecedores de Informações estabelecidos que refletem o Período de Conversão 
restante, o valor da Moeda e as disposições para amortização do valor do empréstimo 
ao qual a Conversão e a rescisão antecipada se aplicam. 

 
86. “Compromisso Especial” significa qualquer compromisso especial firmado ou a ser celebrado 

pelo Banco nos termos da Subcláusula 2.02. 
 
87. “Dia de Liquidação Target” significa qualquer dia em que o sistema Automatizado 

Transeuropeu de Transferência Expressa para Liquidação Bruta em Tempo Real (TARGET) 
esteja aberto para liquidação de Euro. 

 
88. “Tributos” inclui impostos, arrecadações, taxas e tarifas de qualquer natureza, em vigor na 

data do Contratos Legais ou impostos após essa data. 
 
89. “Árbitro” significa o terceiro árbitro designado de acordo com a Subcláusula 8.04 (c). 
 
90. “Valor Descoberto” significa, para o término antecipado de uma Conversão: (a) um valor a 

pagar pelo Tomador ao Banco, igual ao valor agregado líquido a pagar pelo Banco em 
transações realizadas pelo Banco para terminar a Conversão, ou, se nenhuma transação for 
realizada, um valor determinado pelo Banco com base no Screen Rate, para representar o 
equivalente a esse valor agregado líquido; ou (b) um valor a pagar pelo Banco ao Tomador, 
igual ao valor agregado líquido a receber pelo Banco em transações realizadas pelo Banco 
para terminar a Conversão, ou, se nenhuma transação for realizada, um valor determinado 
pelo Banco com base no Screen Rate, para representar o equivalente a esse valor agregado 
líquido; 

 
91. “Saldo do Empréstimo Não Sacado” significa o valor do Empréstimo restante não sacado da 

conta do Empréstimo de tempos em tempos. 
 
92. “Taxa Variável” significa uma taxa de juros variável igual à soma de: (1) a Taxa de Referência 

para a Moeda do Empréstimo inicial; mais (2) o Spread Variável, se os juros acumularem a 
uma taxa com base no Spread Variável, ou o Spread Fixo, se os juros acumularem a uma taxa 
baseada no Spread Fixo; ficando estabelecido que: 

 
(a) mediante uma Conversão da Taxa de Juros de uma Taxa Variável baseada no Spread 

Variável para uma Taxa Variável baseada em Spread Fixo, a “Taxa Variável” aplicável 
ao valor do Empréstimo ao qual a Conversão se aplica será igual à soma de: (i) a Taxa 
de Referência para a Moeda do Empréstimo; mais (ii) o Spread Fixo; 

 
(b) mediante uma Conversão da Taxa de Juros da Taxa Fixa, uma taxa “Taxa Variável” 

aplicável ao valor do Empréstimo ao qual a Conversão se aplica, será igual a: (i) a soma 
de: (A) a Taxa de Referência para a Moeda do Empréstimo; mais (B) o spread à Taxa 
de Referência, se houver, a pagar pelo Banco sob a Operação de Hedge de Juros 
referente à Conversão (ajustada de acordo com as Diretrizes de Conversão para a 
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diferença, se houver, entre a Taxa Fixa e a taxa fixa de juros a receber pelo Banco nos 
termos da Operação de Hedge de Juros); ou (ii) se o Banco assim determinar de acordo 
com as Diretrizes de Conversão, a Screen Rate; 

 
(c) mediante uma Conversão de Moeda em uma Moeda Aprovada de uma quantia do 

Saldo do Empréstimo Não Sacado e mediante o saque de qualquer quantia, a “Taxa 
Variável” aplicável a tal quantia será igual à soma de: (i) a Taxa de Referência para a 
Moeda Aprovada; mais (ii) o Spread Variável se esse valor acumular juros a uma taxa 
com base no Spread Variável ou o Spread Fixo se esse valor acumular juros a uma taxa 
com base no Spread Fixo; e 

 
(d) mediante uma Conversão de Moeda em uma Moeda Aprovada de uma quantia do 

Saldo do Empréstimo Sacado que acumular juros a uma taxa variável durante o 
Período de Conversão, a “Taxa Variável” aplicável a tal quantia será igual a: (i) a soma 
de (A) a Taxa de Referência para Moeda Aprovada; mais (B) o spread para Taxa de 
Referência, se houver, a pagar pelo Banco nos termos da Transação de Hedge de 
Moeda relacionada à Conversão de Moeda; ou (ii) se o Banco assim determinar de 
acordo com as Diretrizes de Conversão, o componente da taxa de juros da Screen Rate. 

 
93. “Spread Variável” significa, para cada Período de Juros: (1) o spread padrão de empréstimos 

do Banco para empréstimos em vigor às 00h01, horário de Washington, D.C., um dia antes 
da data do Contrato de Empréstimo; (2) menos (ou mais) a margem média ponderada, para 
o Período de Juros, abaixo (ou acima) da Taxa de Referência, para depósitos de seis meses, 
em relação aos empréstimos pendentes do Banco ou parcelas do mesmo, alocadas por ele 
para financiar Empréstimos de Spread Variável; conforme razoavelmente determinado pelo 
Banco, e expresso em porcentagem ao ano. No caso de um Empréstimo denominado em 
mais de uma Moeda, “Spread Variável” se aplica separadamente a cada uma dessas Moedas. 

 
94. “Encargo de Fixação de Spread Variável” significa, para uma Conversão para todo ou 

qualquer parte do Empréstimo que acumule juros a uma taxa baseada no Spread Variável, o 
encargo do Banco por tal Conversão em vigor às 00h01, horário de Washington, D.C., um dia 
antes da data de assinatura da Conversão; 

 
95. “Saldo do Empréstimo Sacado” significa os valores do Empréstimo sacado da Conta do 

Empréstimo e pendentes de tempos em tempos. 
 
96. “Iene”, “¥” e “JPY” significam a moeda legal do Japão. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota da tradutora: De acordo com a Instrução Normativa DREI Nº 72, de 19 de dezembro de 2019, 
as traduções juramentadas poderão ser realizadas em meio eletrônico com o emprego de 
certificado digital ou outro meio que permita a identificação inequívoca da autoria e da integridade 
dos documentos de forma eletrônica. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NADA MAIS. Li, conferi, achei conforme e dou fé nessa tradução.  
São Paulo, 28 de maio de 2020 
Tab. Emol: R$ 7.138,82 
Recibo nº.: 67425 
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ARTICLE I 

Introductory Provisions 

Section 1.01. Application of General Conditions 

These General Conditions set forth certain terms and conditions generally 

applicable to the Loan Agreement and to any other Legal Agreement. They apply 

to the extent the Legal Agreement so provides. If the Loan Agreement is between 

the Member Country and the Bank, references in these General Conditions to the 

Guarantor and the Guarantee Agreement shall be disregarded. If there is no 

Project Agreement between the Bank and a Project Implementing Entity, 

references in these General Conditions to the Project Implementing Entity and the 

Project Agreement shall be disregarded. 

Section 1.02. Inconsistency with Legal Agreements 

If any provision of any Legal Agreement is inconsistent with a provision 

of these General Conditions, the provision of the Legal Agreement shall govern. 

Section 1.03. Definitions 

Whenever used in these General Conditions or in the Legal Agreements 

(except as otherwise provided in the Legal Agreements), the terms set forth in the 

Appendix have the meanings ascribed to them in the Appendix. 

Section 1.04. References; Headings 

References in these General Conditions to Articles, Sections and 

Appendix are to the Articles and Sections of, and the Appendix to, these General 

Conditions. The headings of the Articles, Sections and Appendix, and the Table 

of Contents are inserted in these General Conditions for reference only and shall 

not be taken into consideration in interpreting these General Conditions.  

 

ARTICLE II 

Withdrawals 

Section 2.01. Loan Account; Withdrawals Generally; Currency of Withdrawal 

(a) The Bank shall credit the amount of the Loan to the Loan Account 

in the Loan Currency. If the Loan is denominated in more than one currency, the 
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Bank shall divide the Loan Account into multiple sub-accounts, one for each 

Loan Currency. 

(b) The Borrower may from time to time request withdrawals of 

amounts of the Loan from the Loan Account in accordance with the provisions of 

the Loan Agreement and of these General Conditions. 

(c) Each withdrawal of an amount of the Loan from the Loan Account 

shall be made in the Loan Currency of such amount. The Bank shall, at the 

request and acting as an agent of the Borrower, and on such terms and conditions 

as the Bank shall determine, purchase with the Loan Currency withdrawn from 

the Loan Account such Currencies as the Borrower shall reasonably request to 

meet payments for Eligible Expenditures. 

Section 2.02. Special Commitment by the Bank 

At the Borrower's request and on such terms and conditions as the Bank 

and the Borrower shall agree, the Bank may enter into special commitments in 

writing to pay amounts for Eligible Expenditures notwithstanding any subsequent 

suspension or cancellation by the Bank or the Borrower (“Special Commitment”). 

Section 2.03. Applications for Withdrawal or for Special Commitment 

(a) When the Borrower wishes to request a withdrawal from the Loan 

Account or to request the Bank to enter into a Special Commitment, the Borrower 

shall deliver to the Bank a written application in such form and substance as the 

Bank shall reasonably request. Applications for withdrawal, including the 

documentation required pursuant to this Article, shall be made promptly in 

relation to Eligible Expenditures. 

(b) The Borrower shall furnish to the Bank evidence satisfactory to the 

Bank of the authority of the person or persons authorized to sign such applications 

and the authenticated specimen signature of each such person. 

(c) The Borrower shall furnish to the Bank such documents and other 

evidence in support of each such application as the Bank shall reasonably request, 

whether before or after the Bank has permitted any withdrawal requested in the 

application. 

(d) Each such application and accompanying documents and other 

evidence must be sufficient in form and substance to satisfy the Bank that the 

Borrower is entitled to withdraw from the Loan Account the amount applied for 
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and that the amount to be withdrawn from the Loan Account will be used only for 

the purposes specified in the Loan Agreement. 

(e) The Bank shall pay the amounts withdrawn by the Borrower from 

the Loan Account only to, or on the order of, the Borrower. 

Section 2.04. Designated Accounts 

(a) The Borrower may open and maintain one or more designated 

accounts into which the Bank may, at the request of the Borrower, deposit 

amounts withdrawn from the Loan Account as advances for purposes of the 

Project. All designated accounts shall be opened in a financial institution 

acceptable to the Bank, and on terms and conditions acceptable to the Bank. 

(b) Deposits into, and payments out of, any such designated account 

shall be made in accordance with the Loan Agreement and these General 

Conditions and such additional instructions as the Bank may specify from time to 

time by notice to the Borrower. The Bank may, in accordance with the Loan 

Agreement and such instructions, cease making deposits into any such account 

upon notice to the Borrower. In such case, the Bank shall notify the Borrower of 

the procedures to be used for subsequent withdrawals from the Loan Account. 

Section 2.05. Eligible Expenditures 

The Borrower and the Project Implementing Entity shall use the proceeds 

of the Loan exclusively to finance expenditures which, except as otherwise 

provided in the Loan Agreement, satisfy the following requirements (“Eligible 

Expenditure”): 

(a) the payment is for the financing of the reasonable cost of goods, 

works or services required for the Project, to be financed out of the proceeds of 

the Loan and procured, all in accordance with the provisions of the Legal 

Agreements; 

(b) the payment is not prohibited by a decision of the United Nations 

Security Council taken under Chapter VII of the Charter of the United Nations; 

and 

(c) the payment is made on or after the date specified in the Loan 

Agreement, and except as the Bank may otherwise agree, is for expenditures 

incurred prior to the Closing Date. 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Celia Polacow Korn. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0B6D-C560-F1A2-51CE.



 4 
 

 

 

 

Section 2.06. Financing Taxes 

The use of any proceeds of the Loan to pay for Taxes levied by, or in the 

territory of, the Member Country on or in respect of Eligible Expenditures, or on 

their importation, manufacture, procurement or supply, if permitted by the Legal 

Agreements, is subject to the Bank‟s policy of requiring economy and efficiency 

in the use of the proceeds of its loans. To that end, if the Bank at any time 

determines that the amount of any such Tax is excessive, or that such Tax is 

discriminatory or otherwise unreasonable, the Bank may, by notice to the 

Borrower, adjust the percentage of such Eligible Expenditures to be financed out 

of the proceeds of the Loan specified in the Loan Agreement, as required to 

ensure consistency with such policy of the Bank. 

Section 2.07. Refinancing Preparation Advance; Capitalizing Front-end Fee 

and Interest 

(a) If the Loan Agreement provides for the repayment out of the 

proceeds of the Loan of an advance made by the Bank or the Association 

(“Preparation Advance”), the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw 

from the Loan Account on or after the Effective Date the amount required to 

repay the withdrawn and outstanding balance of the advance as at the date of 

such withdrawal from the Loan Account and to pay all accrued and unpaid 

charges, if any, on the advance as at such date. The Bank shall pay the amount so 

withdrawn to itself or the Association, as the case may be, and shall cancel the 

remaining unwithdrawn amount of the advance. 

(b) Except as otherwise provided in the Loan Agreement, the Bank 

shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan Account on or after the 

Effective Date and pay to itself the amount of the Front-end Fee payable pursuant 

to Section 3.01. 

(c) If the Loan Agreement provides for financing of interest and 

other charges on the Loan out of the proceeds of the Loan, the Bank shall, on 

behalf of the Borrower, withdraw from the Loan Account on each of the Payment 

Dates, and pay to itself the amount required to pay such interest and other 

charges accrued and payable as at such date, subject to any limit specified in the 

Loan Agreement on the amount to be so withdrawn. 
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Section 2.08. Reallocation 

Notwithstanding any allocation of an amount of the Loan to a category of 

expenditures under the Loan Agreement, if the Bank reasonably determines at 

any time that such amount will be insufficient to finance such expenditures, it 

may, by notice to the Borrower: 

(a) reallocate any other amount of the Loan which in the opinion of 

the Bank is not needed for the purpose for which it has been allocated under the 

Loan Agreement, to the extent required to meet the estimated shortfall; and 

(b) if such reallocation will not fully meet the estimated shortfall, 

reduce the percentage of such expenditures to be financed out of the proceeds of 

the Loan, in order that withdrawals for such expenditures may continue until all 

such expenditures have been made. 

ARTICLE III 

Loan Terms 

Section 3.01. Front-end Fee.  The Borrower shall pay the Bank a front-end fee 

on the Loan amount at the rate specified in the Loan Agreement (the “Front-end 

Fee”). 

Section 3.02. Interest 

(a) The Borrower shall pay the Bank interest on the Withdrawn Loan 

Balance at the rate specified in the Loan Agreement; provided, however, that if 

the Loan Agreement provides for Conversions, such rate may be modified from 

time to time in accordance with the provisions of Article IV. Interest shall accrue 

from the respective dates on which amounts of the Loan are withdrawn and shall 

be payable semi-annually in arrears on each Payment Date. 

(b) If interest on any amount of the Withdrawn Loan Balance is based 

on a Variable Spread, the Bank shall notify the Loan Parties of the interest rate 

on such amount for each Interest Period, promptly upon its determination. 

(c) If interest on any amount of the Loan is based on LIBOR or 

EURIBOR, and the Bank determines that such Reference Rate has permanently 

ceased to be quoted for the relevant Currency, the Bank shall apply such other 

comparable Reference Rate for such Currency as it may reasonably determine.  

The Bank shall promptly notify the Loan Parties of such other rate. 
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(d) If interest on any amount of the Withdrawn Balance is payable at 

the Variable Rate, then whenever, in light of changes in market practice affecting 

the determination of the interest rate applicable to such amount, the Bank 

determines that it is in the interest of its borrowers as a whole and of the Bank to 

apply a basis for determining such interest rate other than as provided in the Loan 

Agreement and these General Conditions, the Bank may modify the basis for 

determining such interest rate upon not less than three months‟ notice to the Loan 

Parties of the new basis. The new basis shall become effective on the expiry of 

the notice period unless a Loan Party notifies the Bank during such period of its 

objection to such modification, in which case the modification shall not apply to 

such amount of the Loan. 

(e) Notwithstanding the provisions of paragraph (a) of this Section, if 

any amount of the Withdrawn Loan Balance remains unpaid when due and such 

non-payment continues for a period of thirty days, then the Borrower shall pay 

the Default Interest Rate on such overdue amount in lieu of the interest rate 

specified in the Loan Agreement (or such other interest rate as may be applicable 

pursuant to Article IV as a result of a Conversion) until such overdue amount is 

fully paid.  Interest at the Default Interest Rate shall accrue from the first day of 

each Default Interest Period and shall be payable semi-annually in arrears on 

each Payment Date. 

Section 3.03. Repayment 

The Borrower shall repay the Withdrawn Loan Balance to the Bank in 

accordance with the provisions of the Loan Agreement. 

Section 3.04. Prepayment 

(a) After giving not less than forty-five days' notice to the Bank, the 

Borrower may repay the Bank the following amounts in advance of maturity, as 

of a date acceptable to the Bank (provided that the Borrower has paid all Loan 

Payments due as at such date, including any prepayment premium calculated 

pursuant to paragraph (b) of this Section):  (i) the entire Withdrawn Loan 

Balance as at such date, or (ii) the entire principal amount of any one or more 

maturities of the Loan. Any partial prepayment of the Withdrawn Loan Balance 

shall be applied in the manner specified by the Borrower, or in the absence of 

any specification by the Borrower, in the following manner:  (A) if the Loan 

Agreement provides for the separate amortization of specified disbursed amounts 

of the principal of the Loan (“Disbursed Amounts”), the prepayment shall be 

applied in the inverse order of the Disbursed Amounts, with the Disbursed 

Amount which has been withdrawn last being repaid first and with the latest 
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maturity of said Disbursed Amount being repaid first; and (B) in all other cases, 

the prepayment shall be applied in the inverse order of the Loan maturities, with 

the latest maturity being repaid first. 

(b) The prepayment premium payable under paragraph (a) of this 

Section shall be an amount reasonably determined by the Bank to represent any 

cost to it of redeploying the amount to be prepaid from the date of its prepayment 

to its maturity date. 

(c) If, in respect of any amount of the Loan to be prepaid, a 

Conversion has been effected and the Conversion Period has not terminated at the 

time of prepayment: (i) the Borrower shall pay a transaction fee for the early 

termination of the Conversion, in such amount or at such rate as announced by 

the Bank from time to time and in effect at the time of receipt by the Bank of the 

Borrower‟s notice of prepayment; and (ii) the Borrower or the Bank, as the case 

may be, shall pay an Unwinding Amount, if any, for the early termination of the 

Conversion, in accordance with the Conversion Guidelines. Transaction fees 

provided for under this paragraph and any Unwinding Amount payable by the 

Borrower pursuant to this paragraph shall be paid not later than sixty days after the 

date of prepayment. 

Section 3.05. Partial Payment 

If the Bank at any time receives less than the full amount of any Loan 

Payment then due, it shall have the right to allocate and apply the amount so 

received in any manner and for such purposes under the Loan Agreement as it 

determines in its sole discretion. 

Section 3.06. Place of Payment 

All Loan Payments shall be paid at such places as the Bank shall 

reasonably request. 

Section 3.07. Currency of Payment 

(a) The Borrower shall pay all Loan Payments in the Loan Currency; 

and if a Conversion has been effected in respect of any amount of the Loan, as 

further specified in the Conversion Guidelines. 

(b) If the Borrower so requests, the Bank shall, acting as agent of the 

Borrower, and on such terms and conditions as the Bank shall determine, 

purchase the Loan Currency for the purpose of paying a Loan Payment upon 
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timely payment by the Borrower of sufficient funds for that purpose in a 

Currency or Currencies acceptable to the Bank; provided, however, that the Loan 

Payment shall be deemed to have been paid only when and to the extent that the 

Bank has received such payment in the Loan Currency. 

Section 3.08. Temporary Currency Substitution 

(a) If the Bank reasonably determines that an extraordinary situation 

has arisen under which the Bank shall be unable to provide the Loan Currency at 

any time for purposes of funding the Loan, the Bank may provide such substitute 

Currency or Currencies (“Substitute Loan Currency”) for the Loan Currency 

(“Original Loan Currency”) as the Bank shall select. During the period of such 

extraordinary situation: (i) the Substitute Loan Currency shall be deemed to be the 

Loan Currency for purposes of these General Conditions and the Legal 

Agreements; and (ii) Loan Payments shall be paid in the Substitute Loan 

Currency, and other related financial terms shall be applied, in accordance with 

principles reasonably determined by the Bank. The Bank shall promptly notify 

the Loan Parties of the occurrence of such extraordinary situation, the Substitute 

Loan Currency and the financial terms of the Loan related to the Substitute Loan 

Currency. 

(b) Upon notification by the Bank under paragraph (a) of this Section, 

the Borrower may within thirty days thereafter notify the Bank of its selection of 

another Currency acceptable to the Bank as the Substitute Loan Currency. In 

such case, the Bank shall notify the Borrower of the financial terms of the Loan 

applicable to said Substitute Loan Currency, which shall be determined in 

accordance with principles reasonably established by the Bank. 

(c) During the period of the extraordinary situation referred to in 

paragraph (a) of this Section, no premium shall be payable on prepayment of the 

Loan. 

(d) Once the Bank is again able to provide the Original Loan 

Currency, it shall, at the Borrower‟s request, change the Substitute Loan 

Currency to the Original Loan Currency in accordance with principles reasonably 

established by the Bank. 

Section 3.09. Valuation of Currencies 

Whenever it becomes necessary for the purposes of any Legal Agreement, 

to determine the value of one Currency in terms of another, such value shall be as 

reasonably determined by the Bank. 
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Section 3.10. Manner of Payment 

(a) Any Loan Payment required to be paid to the Bank in the Currency 

of any country shall be made in such manner, and in Currency acquired in such 

manner, as shall be permitted under the laws of such country for the purpose of 

making such payment and effecting the deposit of such Currency to the account of 

the Bank with a depository of the Bank authorized to accept deposits in such 

Currency. 

(b) All Loan Payments shall be paid without restrictions of any kind 

imposed by, or in the territory of, the Member Country and without deduction for, 

and free from, any Taxes levied by or in the territory of the Member Country. 

(c) The Legal Agreements shall be free from any Taxes levied by or in 

the territory of the Member Country on or in connection with their execution, 

delivery or registration. 

 

ARTICLE IV 

Conversions of Loan Terms  

Section 4.01. Conversions Generally 

(a) The Borrower may, at any time, request a conversion of the terms 

of the Loan in accordance with the Loan Agreement in order to facilitate prudent 

debt management. Each such request shall be furnished by the Borrower to the 

Bank in accordance with the Conversion Guidelines and, upon acceptance by the 

Bank, the conversion requested shall be considered a Conversion for the purposes 

of these General Conditions. 

(b) Upon acceptance by the Bank of a request for a Conversion, the 

Bank shall take all actions necessary to effect the Conversion in accordance with 

these General Conditions, the Loan Agreement and the Conversion Guidelines. 

To the extent any modification of the provisions of the Loan Agreement providing 

for withdrawal or repayment of the proceeds of the Loan is required to give effect 

to the Conversion, such provisions shall be deemed to have been modified as of 

the Conversion Date. Promptly after the Execution Date for each Conversion, the 

Bank shall notify the Loan Parties of the financial terms of the Loan, including 

any revised amortization provisions and modified provisions providing for 

withdrawal of the proceeds of the Loan. 

(c) Except as otherwise provided in the Conversion Guidelines, the 
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Borrower shall pay a transaction fee for each Conversion, in such amount or at 

such rate as announced by the Bank from time to time and in effect on the 

Execution Date. Transaction fees provided for under this paragraph shall be 

either: (i) payable as a lump sum not later than sixty days after the Execution 

Date; or (ii) expressed as a percentage per annum and added to the interest rate 

payable on each Payment Date. 

Section 4.02. Conversion of Loan that Accrues Interest at a Rate Based 

on the Variable Spread 

 A Conversion of all or any amount of the Loan that accrues interest at a 

rate based on the Variable Spread to a Fixed Rate or a Currency Conversion of 

such amount shall be effected first by fixing the Variable Spread applicable to 

such amount into the Fixed Spread for the Loan Currency and adding to such 

Fixed Spread the Variable Spread Fixing Charge, followed immediately by the 

Conversion requested by the Borrower.   

Section 4.03. Interest Payable following Interest Rate Conversion or 

Currency Conversion 

(a) Interest Rate Conversion. Upon an Interest Rate Conversion, the 

Borrower shall, for each Interest Period during the Conversion Period, pay interest 

on the amount of the Withdrawn Loan Balance to which the Conversion applies 

at the Variable Rate or the Fixed Rate, whichever applies to the Conversion. 

(b) Currency Conversion of Unwithdrawn Amounts. Upon a Currency 

Conversion of all or any amount of the Unwithdrawn Loan Balance to an 

Approved Currency, the Borrower shall, for each Interest Period during the 

Conversion Period, pay interest in the Approved Currency on such amount as 

subsequently withdrawn and outstanding from time to time at the Variable Rate. 

(c) Currency Conversion of Withdrawn Amounts. Upon a Currency 

Conversion of all or any amount of the Withdrawn Loan Balance to an Approved 

Currency, the Borrower shall, for each Interest Period during the Conversion 

Period, pay interest in the Approved Currency on such Withdrawn Loan Balance 

at the Variable Rate or Fixed Rate, whichever applies to the Conversion. 

Section 4.04. Principal Payable following Currency Conversion 

(a) Currency Conversion of Unwithdrawn Amounts. In the event of a 

Currency Conversion of an amount of the Unwithdrawn Loan Balance to an 

Approved Currency, the principal amount of the Loan so converted shall be 
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determined by the Bank by multiplying the amount to be so converted in its 

Currency of denomination immediately prior to the Conversion by the Screen 

Rate. The Borrower shall repay such principal amount as subsequently 

withdrawn in the Approved Currency in accordance with the provisions of the 

Loan Agreement. 

(b) Currency Conversion of Withdrawn Amounts. In the event of a 

Currency Conversion of an amount of the Withdrawn Loan Balance to an 

Approved Currency, the principal amount of the Loan so converted shall be 

determined by the Bank by multiplying the amount to be so converted in its 

Currency of denomination immediately prior to the Conversion by either: (i) the 

exchange rate that reflects the amounts of principal in the Approved Currency 

payable by the Bank under the Currency Hedge Transaction relating to the 

Conversion; or (ii) if the Bank so determines in accordance with the Conversion 

Guidelines, the exchange rate component of the Screen Rate. The Borrower shall 

repay such principal amount in the Approved Currency in accordance with the 

provisions of the Loan Agreement. 

(c) Termination of Conversion Period prior to Final Loan Maturity. 

If the Conversion Period of a Currency Conversion applicable to a portion of the 

Loan terminates prior to the final maturity of such portion, the principal amount of 

such portion of the Loan remaining outstanding in the Loan Currency to which 

such amount shall revert upon such termination shall be determined by the Bank 

either: (i) by multiplying such amount in the Approved Currency of the 

Conversion by the spot or forward exchange rate prevailing between the 

Approved Currency and said Loan Currency for settlement on the last day of the 

Conversion Period; or (ii) in such other manner as specified in the Conversion 

Guidelines. The Borrower shall repay such principal amount in the Loan 

Currency in accordance with the provisions of the Loan Agreement. 

Section 4.05. Interest Rate Cap; Interest Rate Collar 

(a) Interest Rate Cap. Upon the establishment of an Interest Rate Cap 

on the Variable Rate, the Borrower shall, for each Interest Period during the 

Conversion Period, pay interest on the amount of the Withdrawn Loan Balance to 

which the Conversion applies at the Variable Rate, unless on any Reference Rate 

Reset Date during the Conversion Period the Variable Rate exceeds the Interest 

Rate Cap, in which case, for the Interest Period to which the Reference Rate 

Reset Date relates, the Borrower shall pay interest on such amount at a rate equal 

to the Interest Rate Cap. 

(b) Interest Rate Collar. Upon the establishment of an Interest Rate 
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Collar on the Variable Rate, the Borrower shall, for each Interest Period during 

the Conversion Period, pay interest on the amount of the Withdrawn Loan 

Balance to which the Conversion applies at the Variable Rate, unless on any 

Reference Rate Reset Date during the Conversion Period the Variable Rate: (i) 

exceeds the upper limit of the Interest Rate Collar, in which case, for the Interest 

Period to which the Reference Rate Reset Date relates, the Borrower shall pay 

interest on such amount at a rate equal to such upper limit; or (ii) falls below the 

lower limit of the Interest Rate Collar, in which case, for the Interest Period to 

which the Reference Rate Reset Date relates, the Borrower shall pay interest on 

such amount at a rate equal to such lower limit. 

(c) Interest Rate Cap or Collar Premium. Upon the establishment of 

an Interest Rate Cap or an Interest Rate Collar, the Borrower shall pay to the 

Bank a premium on the amount of the Withdrawn Loan Balance to which the 

Conversion applies, calculated: (i) on the basis of the premium, if any, payable 

by the Bank for an interest rate cap or collar purchased by the Bank from a 

Counterparty for the purpose of establishing the Interest Rate Cap or Interest 

Rate Collar; or (ii) otherwise as specified in the Conversion Guidelines. Such 

premium shall be payable by the Borrower not later than sixty days after the 

Execution Date. 

(d) Early Termination. Except as otherwise provided in the 

Conversion Guidelines, upon the early termination of any Interest Rate Cap or 

Interest Rate Collar by the Borrower: (i) the Borrower shall pay a transaction fee 

for the early termination, in such amount or at such rate as announced by the 

Bank from time to time and in effect at the time of receipt by the Bank of the 

Borrower‟s notice of early termination; and (ii) the Borrower or the Bank, as the 

case may be, shall pay an Unwinding Amount, if any, for the early termination, 

in accordance with the Conversion Guidelines. Transaction fees provided for 

under this paragraph and any Unwinding Amount payable by the Borrower 

pursuant to this paragraph shall be paid not later than sixty days after the effective 

date of the early termination. 

ARTICLE V 

 

Project Execution 
 

Section 5.01. Project Execution Generally 

The Borrower and the Project Implementing Entity shall carry out their 

Respective Parts of the Project: 
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(a) with due diligence and efficiency; 

(b) in conformity with appropriate administrative, technical, financial, 

economic, environmental and social standards and practices; and 

(c) in accordance with the provisions of the Legal Agreements and 

these General Conditions. 

Section 5.02. Performance under the Loan Agreement and Project Agreement 

(a) The Guarantor shall not take or permit to be taken any action 

which would prevent or interfere with the execution of the Project or the 

performance of the obligations of the Borrower or the Project Implementing 

Entity under the Legal Agreement to which it is a party. 

(b) The Borrower shall: (i) cause the Project Implementing Entity to 

perform all of the obligations of the Project Implementing Entity set forth in the 

Project Agreement in accordance with the provisions of the Project Agreement; 

and (ii) not take or permit to be taken any action which would prevent or 

interfere with such performance. 

Section 5.03. Provision of Funds and other Resources 

The Borrower shall provide or cause to be provided, promptly as needed, 

the funds, facilities, services and other resources: (a) required for the Project; and 

(b) necessary or appropriate to enable the Project Implementing Entity to perform 

its obligations under the Project Agreement. 

Section 5.04. Insurance 

The Borrower and the Project Implementing Entity shall make adequate 

provision for the insurance of any goods required for their Respective Parts of the 

Project and to be financed out of the proceeds of the Loan, against hazards 

incident to the acquisition, transportation and delivery of the goods to the place of 

their use or installation. Any indemnity for such insurance shall be payable in a 

freely usable Currency to replace or repair such goods. 

Section 5.05. Land Acquisition 

The Borrower and the Project Implementing Entity shall take (or cause to 

be taken) all action to acquire as and when needed all land and rights in respect of 

land as shall be required for carrying out their Respective Parts of the Project and 

shall promptly furnish to the Bank, upon its request, evidence satisfactory to the 
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Bank that such land and rights in respect of land are available for purposes related 

to the Project. 

Section 5.06. Use of Goods, Works and Services; Maintenance of Facilities 

(a) Except as the Bank shall otherwise agree, the Borrower and the 

Project Implementing Entity shall ensure that all goods, works and services 

financed out of the proceeds of the Loan are used exclusively for the purposes of 

the Project. 

(b) The Borrower and the Project Implementing Entity shall ensure 

that all facilities relevant to their Respective Parts of the Project shall at all times 

be properly operated and maintained and that all necessary repairs and renewals 

of such facilities shall be made promptly as needed. 

Section 5.07. Plans; Documents; Records 

(a) The Borrower and the Project Implementing Entity shall furnish to 

the Bank all plans, schedules, specifications, reports and contract documents for 

their Respective Parts of the Project, and any material modifications of or 

additions to these documents, promptly upon their preparation and in such detail 

as the Bank shall reasonably request. 

(b) The Borrower and the Project Implementing Entity shall maintain 

records adequate to record the progress of their Respective Parts of the Project 

(including its cost and the benefits to be derived from it), to identify the goods, 

works and services financed out of the proceeds of the Loan and to disclose their 

use in the Project, and shall furnish such records to the Bank upon its request. 

(c) The Borrower and the Project Implementing Entity shall retain all 

records (contracts, orders, invoices, bills, receipts and other documents) 

evidencing expenditures under their Respective Parts of the Project until at least 

the later of:  (i) one year after the Bank has received the audited Financial 

Statements covering the period during which the last withdrawal from the Loan 

Account was made; and (ii) two years after the Closing Date. The Borrower and 

the Project Implementing Entity shall enable the Bank‟s representatives to 

examine such records. 

Section 5.08. Project Monitoring and Evaluation 

(a) The Borrower shall maintain or cause to be maintained policies 

and procedures adequate to enable it to monitor and evaluate on an ongoing basis, 
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in accordance with indicators acceptable to the Bank, the progress of the Project 

and the achievement of its objectives. 

(b) The Borrower shall prepare or cause to be prepared periodic 

reports (“Project Report”), in form and substance satisfactory to the Bank, 

integrating the results of such monitoring and evaluation activities and setting out 

measures recommended to ensure the continued efficient and effective execution 

of the Project and to achieve the Project‟s objectives. The Borrower shall furnish 

or cause to be furnished each Project Report to the Bank promptly upon its 

preparation, afford the Bank a reasonable opportunity to exchange views with the 

Borrower and the Project Implementing Entity on such report, and thereafter 

implement such recommended measures, taking into account the Bank‟s views on 

the matter. 

(c) The Borrower shall prepare, or cause to be prepared, and furnish to 

the Bank not later than six months after the Closing Date, or such earlier date as 

may be specified for that purpose in the Loan Agreement: (i) a report of such 

scope and in such detail as the Bank shall reasonably request, on the execution of 

the Project, the performance by the Loan Parties, the Project Implementing Entity 

and the Bank of their respective obligations under the Legal Agreements and the 

accomplishment of the purposes of the Loan; and (ii) a plan designed to ensure 

the sustainability of the Project‟s achievements. 

Section 5.09. Financial Management; Financial Statements; Audits 

(a) The Borrower shall maintain or cause to be maintained a financial 

management system and prepare financial statements (“Financial Statements”) in 

accordance with consistently applied accounting standards acceptable to the Bank, 

both in a manner adequate to reflect the operations, resources and expenditures 

related to the Project. 

(b) The Borrower shall: 

(i) have the Financial Statements periodically audited in 

accordance with the Legal Agreements by independent 

auditors acceptable to the Bank, in accordance with 

consistently applied auditing standards acceptable to the 

Bank;  

(ii) not later than the date specified in the Legal Agreements, 

furnish or cause to be furnished to the Bank the Financial 

Statements as so audited, and such other information 
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concerning the audited Financial Statements and such 

auditors, as the Bank may from time to time reasonably 

request; and 

(iii) make the audited Financial Statements, or cause the 

audited Financial Statements to be made, publicly 

available in a timely fashion and in a manner acceptable to 

the Bank. 

Section 5.10. Cooperation and Consultation 

The Bank and the Loan Parties shall cooperate fully to assure that the 

purposes of the Loan and the objectives of the Project will be accomplished. To 

that end, the Bank and the Loan Parties shall: 

(a) from time to time, at the request of any one of them, exchange 

views on the Project, the Loan, and the performance of their respective 

obligations under the Legal Agreements, and furnish to the other party all such 

information related to such matters as it shall reasonably request; and 

(b) promptly inform each other of any condition which interferes 

with, or threatens to interfere with, such matters. 

Section 5.11. Visits 

(a) The Member Country shall afford all reasonable opportunity for 

representatives of the Bank to visit any part of its territory for purposes related to 

the Loan or the Project. 

(b) The Borrower and the Project Implementing Entity shall enable 

the Bank's representatives to: (i) visit any facilities and construction sites 

included in their Respective Parts of the Project; and (ii) to examine the goods 

financed out of the proceeds of the Loan for their Respective Parts of the Project, 

and any plants, installations, sites, works, buildings, property, equipment, records 

and documents relevant to the performance of their obligations under the Legal 

Agreements. 

Section 5.12. Disputed Area  

In the event that the Project is in an area which is or becomes disputed, 

neither the Bank‟s financing of the Project, nor any designation of or reference to 

such area in the Legal Agreements, is intended to constitute a judgment on the 

part of the Bank as to the legal or other status of such area or to prejudice the 
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determination of any claims with respect to such area. 

ARTICLE VI 

Financial and Economic Data; 

Negative Pledge 

Section 6.01. Financial and Economic Data 

The Member Country shall furnish to the Bank all such information as the 

Bank shall reasonably request with respect to financial and economic conditions 

in its territory, including its balance of payments and its External Debt as well as 

that of its political or administrative subdivisions and of any entity owned or 

controlled by, or operating for the account or benefit of, the Member Country or 

any such subdivision, and of any institution performing the functions of a central 

bank or exchange stabilization fund, or similar functions, for the Member 

Country. 

Section 6.02. Negative Pledge 

(a) It is the policy of the Bank, in making loans to, or with the 

guarantee of, its members not to seek, in normal circumstances, special security 

from the member concerned but to ensure that no other External Debt shall have 

priority over its loans in the allocation, realization or distribution of foreign 

exchange held under the control or for the benefit of such member. To that end, if 

any Lien is created on any Public Assets as security for any External Debt, which 

will or might result in a priority for the benefit of the creditor of such External 

Debt in the allocation, realization or distribution of foreign exchange, such Lien 

shall, unless the Bank shall otherwise agree, ipso facto and at no cost to the 

Bank, equally and ratably secure all Loan Payments, and the Member Country, in 

creating or permitting the creation of such Lien, shall make express provision to 

that effect; provided, however, that if for any constitutional or other legal reason 

such provision cannot be made with respect to any Lien created on assets of any of 

its political or administrative subdivisions, the Member Country shall promptly 

and at no cost to the Bank secure all Loan Payments by an equivalent Lien on 

other Public Assets satisfactory to the Bank. 

(b) The Borrower which is not the Member Country undertakes that, 

except as the Bank shall otherwise agree: 

 (i) if it creates any Lien on any of its assets as security for any 

debt, such Lien will equally and ratably secure the payment 
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of all Loan Payments and in the creation of any such Lien 

express provision will be made to that effect, at no cost to 

the Bank; and 

(ii) if any statutory Lien is created on any of its assets as 

security for any debt, it shall grant at no cost to the Bank, 

an equivalent Lien satisfactory to the Bank to secure the 

payment of all Loan Payments. 

(c) The provisions of paragraphs (a) and (b) of this Section shall not 

apply to:  (i) any Lien created on property, at the time of purchase of such 

property, solely as security for the payment of the purchase price of such 

property or as security for the payment of debt incurred for the purpose of 

financing the purchase of such property; or (ii) any Lien arising in the ordinary 

course of banking transactions and securing a debt maturing not more than one 

year after the date on which it is originally incurred. 

ARTICLE VII 

Cancellation; Suspension; Acceleration  

Section 7.01. Cancellation by the Borrower 

The Borrower may, by notice to the Bank, cancel any amount of the 

Unwithdrawn Loan Balance, except that the Borrower may not cancel any such 

amount that is subject to a Special Commitment. 

Section 7.02. Suspension by the Bank 

If any of the events specified in paragraphs (a) through (m) of this Section 

occurs and is continuing, the Bank may, by notice to the Loan Parties, suspend in 

whole or in part the right of the Borrower to make withdrawals from the Loan 

Account. Such suspension shall continue until the event (or events) which gave rise 

to the suspension has (or have) ceased to exist, unless the Bank has notified the 

Loan Parties that such right to make withdrawals has been restored. 

(a) Payment Failure. 

(i) The Borrower has failed to make payment (notwithstanding 

the fact that such payment may have been made by the 

Guarantor or a third party) of principal or interest or any 

other amount due to the Bank or the Association: (A) under 

the Loan Agreement; or (B) under any other agreement 
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between the Bank and the Borrower; or (C) under any 

agreement between the Borrower and the Association; or 

(D) in consequence of any guarantee extended or other 

financial obligation of any kind assumed by the Bank or the 

Association to any third party with the agreement of the 

Borrower. 

(ii) The Guarantor has failed to make payment of principal or 

interest or any other amount due to the Bank or the 

Association: (A) under the Guarantee Agreement; or  

(B) under any other agreement between the Guarantor and 

the Bank; or (C) under any agreement between the 

Guarantor and the Association; or (D) in consequence of 

any guarantee extended or other financial obligation of any 

kind assumed by the Bank or the Association to any third 

party with the agreement of the Guarantor. 

(b) Performance Failure. 

(i) A Loan Party has failed to perform any other obligation 

under the Legal Agreement to which it is a party or under 

any Derivatives Agreement. 

(ii) The Project Implementing Entity has failed to perform any 

obligation under the Project Agreement. 

(c) Fraud and Corruption.  At any time, the Bank determines that any 

representative of the Guarantor or the Borrower or the Project Implementing 

Entity (or any other recipient of any of the proceeds of the Loan) has engaged in 

corrupt, fraudulent, coercive or collusive practices in connection with the use of 

the proceeds of the Loan, without the Guarantor or the Borrower or the Project 

Implementing Entity (or any other such recipient) having taken timely and 

appropriate action satisfactory to the Bank to address such practices when they 

occur. 

(d) Cross Suspension.  The Bank or the Association has suspended in 

whole or in part the right of a Loan Party to make withdrawals under any 

agreement with the Bank or with the Association because of a failure by a Loan 

Party to perform any of its obligations under such agreement or any other 

agreement with the Bank. 
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(e) Extraordinary Situation. 

(i) As a result of events which have occurred after the date of 

the Loan Agreement, an extraordinary situation has arisen 

which makes it improbable that the Project can be carried 

out or that a Loan Party or the Project Implementing Entity 

will be able to perform its obligations under the Legal 

Agreement to which it is a party. 

(ii) An extraordinary situation has arisen under which any 

further withdrawals under the Loan would be inconsistent 

with the provisions of Article III, Section 3 of the Bank's 

Articles of Agreement. 

(f) Event Prior to Effectiveness.  The Bank has determined after the 

Effective Date that prior to such date but after the date of the Loan Agreement, an 

event has occurred which would have entitled the Bank to suspend the Borrower's 

right to make withdrawals from the Loan Account if the Loan Agreement had 

been effective on the date such event occurred. 

(g) Misrepresentation.  A representation made by a Loan Party in or 

pursuant to the Legal Agreements or in or pursuant to any Derivatives Agreement, 

or any representation or statement furnished by a Loan Party, and intended to be 

relied upon by the Bank in making the Loan or executing a transaction under a 

Derivatives Agreement, was incorrect in any material respect. 

(h) Co-financing. Any of the following events occurs with respect to 

any financing specified in the Loan Agreement to be provided for the Project 

(“Co-financing”) by a financier (other than the Bank or the Association) (“Co-

financier”). 

(i) If the Loan Agreement specifies a date by which the 

agreement with the Co-financier providing for the Co-

financing (“Co-financing Agreement”) is to become 

effective, the Co-financing Agreement has failed to become 

effective by that date, or such later date as the Bank has 

established by notice to the Loan Parties (“Co-financing 

Deadline”); provided, however, that the provisions of this 

sub-paragraph shall not apply if the Loan Parties establish 

to the satisfaction of the Bank that adequate funds for the 

Project are available from other sources on terms and 

conditions consistent with the obligations of the Loan 
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Parties under the Legal Agreements. 

(ii) Subject to sub-paragraph (iii) of this paragraph: (A) the 

right to withdraw the proceeds of the Co-financing has 

been suspended, canceled or terminated in whole or in 

part, pursuant to the terms of the Co-financing Agreement; 

or (B) the Co-financing has become due and payable prior 

to its agreed maturity. 

(iii) Sub-paragraph (ii) of this paragraph shall not apply if the 

Loan Parties establish to the satisfaction of the Bank that: 

(A) such suspension, cancellation, termination or 

prematuring was not caused by the failure of the recipient 

of the Co-financing to perform any of its obligations under 

the Co-financing Agreement; and (B) adequate funds for 

the Project are available from other sources on terms and 

conditions consistent with the obligations of the Loan 

Parties under the Legal Agreements. 

(i) Assignment of Obligations; Disposition of Assets. The Borrower 

or the Project Implementing Entity (or any other entity responsible for 

implementing any part of the Project) has, without the consent of the Bank:  

(i) assigned or transferred, in whole or in part, any of its obligations arising under 

or entered into pursuant to the Legal Agreements; or (ii) sold, leased, transferred, 

assigned, or otherwise disposed of any property or assets financed wholly or in 

part out of the proceeds of the Loan; provided, however, that the provisions of 

this paragraph shall not apply with respect to transactions in the ordinary course 

of business which, in the opinion of the Bank: (A) do not materially and 

adversely affect the ability of the Borrower or of the Project Implementing Entity 

(or such other entity) to perform any of its obligations arising under or entered into 

pursuant to the Legal Agreements or to achieve the objectives of the Project; and 

(B) do not materially and adversely affect the financial condition or operation of 

the Borrower (other than the Member Country) or the Project Implementing 

Entity (or such other entity). 

(j) Membership. The Member Country:  (i) has been suspended from 

membership in or ceased to be a member of the Bank; or (ii) has ceased to be a 

member of the International Monetary Fund. 

(k) Condition of Borrower or Project Implementing Entity. 

(i) Any material adverse change in the condition of the 

Este documento foi assinado digitalmente por Celia Polacow Korn. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0B6D-C560-F1A2-51CE.



 22 
 

 

 

 

Borrower (other than the Member Country), as represented 

by it, has occurred prior to the Effective Date. 

(ii) The Borrower (other than the Member Country) has 

become unable to pay its debts as they mature or any 

action or proceeding has been taken by the Borrower or by 

others whereby any of the assets of the Borrower shall or 

may be distributed among its creditors. 

(iii) Any action has been taken for the dissolution, 

disestablishment or suspension of operations of the 

Borrower (other than the Member Country) or of the 

Project Implementing Entity (or any other entity 

responsible for implementing any part of the Project). 

(iv) The Borrower (other than the Member Country) or the 

Project Implementing Entity (or any other entity 

responsible for implementing any part of the Project) has 

ceased to exist in the same legal form as that prevailing as 

of the date of the Loan Agreement. 

(v) In the opinion of the Bank, the legal character, ownership 

or control of the Borrower (other than the Member 

Country) or of the Project Implementing Entity (or of any 

other entity responsible for implementing any part of the 

Project) has changed from that prevailing as of the date of 

the Legal Agreements so as to materially and adversely 

affect the ability of the Borrower or of the Project 

Implementing Entity (or such other entity) to perform any 

of its obligations arising under or entered into pursuant to 

the Legal Agreements, or to achieve the objectives of the 

Project. 

(l) Ineligibility. The Bank or the Association has declared the 

Borrower (other than the Member Country) or the Project Implementing Entity 

ineligible to receive proceeds of any financing made by the Bank or the 

Association or otherwise to participate in the preparation or implementation of 

any project financed in whole or in part by the Bank or the Association, as a result 

of: (i) a determination by the Bank or the Association that the Borrower or the 

Project Implementing Entity has engaged in fraudulent, corrupt, coercive or 

collusive practices in connection with the use of the proceeds of any financing 

made by the Bank or the Association; and/or (ii) a declaration by another 
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financier that the Borrower or the Project Implementing Entity is ineligible to 

receive proceeds of any financing made by such financier or otherwise to 

participate in the preparation or implementation of any project financed in whole 

or in part by such financier as a result of a determination by such financier that the 

Borrower or the Project Implementing Entity has engaged in fraudulent, corrupt, 

coercive or collusive practices in connection with the use of the proceeds of any 

financing made by such financier. 

(m) Additional Event. Any other event specified in the Loan 

Agreement for the purposes of this Section has occurred (“Additional Event of 

Suspension”). 

Section 7.03. Cancellation by the Bank 

If any of the events specified in paragraphs (a) through (f) of this Section 

occurs with respect to an amount of the Unwithdrawn Loan Balance, the Bank 

may, by notice to the Loan Parties, terminate the right of the Borrower to make 

withdrawals with respect to such amount. Upon the giving of such notice, such 

amount shall be cancelled. 

(a) Suspension. The right of the Borrower to make withdrawals from 

the Loan Account has been suspended with respect to any amount of the 

Unwithdrawn Loan Balance for a continuous period of thirty days. 

(b) Amounts not Required. At any time, the Bank determines, after 

consultation with the Borrower, that an amount of the Unwithdrawn Loan Balance 

will not be required to finance Eligible Expenditures. 

(c) Fraud and Corruption. At any time, the Bank determines, with 

respect to any amount of the proceeds of the Loan, that corrupt, fraudulent, 

collusive or coercive practices were engaged in by representatives of the 

Guarantor or the Borrower or the Project Implementing Entity (or other recipient 

of the proceeds of the Loan) without the Guarantor, the Borrower or the Project 

Implementing Entity (or other recipient of the proceeds of the Loan) having taken 

timely and appropriate action satisfactory to the Bank to address such practices 

when they occur. 

(d) Misprocurement.  At any time, the Bank: (i) determines that the 

procurement of any contract to be financed out of the proceeds of the Loan is 

inconsistent with the procedures set forth or referred to in the Legal Agreements; 

and (ii) establishes the amount of expenditures under such contract which would 

otherwise have been eligible for financing out of the proceeds of the Loan. 
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(e) Closing Date.  After the Closing Date, there remains an 

Unwithdrawn Loan Balance. 

(f) Cancellation of Guarantee.  The Bank receives notice from the 

Guarantor pursuant to Section 7.05 with respect to an amount of the Loan. 

Section 7.04. Amounts Subject to Special Commitment not Affected by 

Cancellation or Suspension by the Bank 

No cancellation or suspension by the Bank shall apply to amounts of the 

Loan subject to any Special Commitment except as expressly provided in the 

Special Commitment. 

Section 7.05. Cancellation of Guarantee 

If the Borrower has failed to pay any required Loan Payment (otherwise 

than as a result of any act or omission to act of the Guarantor) and such payment 

is made by the Guarantor, the Guarantor may, after consultation with the Bank, by 

notice to the Bank and the Borrower, terminate its obligations under the 

Guarantee Agreement with respect to any amount of the Unwithdrawn Loan 

Balance as at the date of receipt of such notice by the Bank; provided that such 

amount is not subject to any Special Commitment. Upon receipt of such notice by 

the Bank, such obligations in respect of such amount shall terminate. 

Section 7.06. Events of Acceleration 

If any of the events specified in paragraphs (a) through (f) of this Section 

occurs and continues for the period specified (if any), then at any subsequent time 

during the continuance of the event, the Bank may, by notice to the Loan Parties, 

declare all or part of the Withdrawn Loan Balance as at the date of such notice to 

be due and payable immediately together with any other Loan Payments due 

under the Loan Agreement or these General Conditions. Upon any such 

declaration, such Withdrawn Loan Balance and Loan Payments shall become 

immediately due and payable. 

(a) Payment Default. A default has occurred in the payment by a Loan 

Party of any amount due to the Bank or the Association: (i) under any Legal 

Agreement; or (ii) under any other agreement between the Bank and the Loan 

Party; or (iii) under any agreement between the Loan Party and the Association 

(in the case of an agreement between the Guarantor and the Association, under 

circumstances which would make it unlikely that the Guarantor would meet its 

obligations under the Guarantee Agreement); or (iv) in consequence of any 
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guarantee extended or other financial obligation of any kind assumed by the Bank 

or the Association to any third party with the agreement of the Loan Party; and 

such default continues in each case for a period of thirty days. 

(b) Performance Default. 

(i) A default has occurred in the performance by a Loan Party 

of any other obligation under the Legal Agreement to 

which it is a party or under any Derivatives Agreement, and 

such default continues for a period of sixty days after notice 

of such default has been given by the Bank to the Loan 

Parties. 

(ii) A default has occurred in the performance by the Project 

Implementing Entity of any obligation under the Project 

Agreement, and such default continues for a period of sixty 

days after notice of such default has been given by the 

Bank to the Project Implementing Entity and the Loan 

Parties. 

(c) Co-financing. The event specified in sub-paragraph (h) (ii) (B) of 

Section 7.02 has occurred, subject to the proviso of paragraph (h) (iii) of that 

Section. 

(d) Assignment of Obligations; Disposition of Assets. Any event 

specified in paragraph (i) of Section 7.02 has occurred. 

(e) Condition of Borrower or Project Implementing Entity. Any event 

specified in sub-paragraph (k) (ii), (k) (iii), (k) (iv) or (k) (v) of Section 7.02 has 

occurred. 

(f) Additional Event. Any other event specified in the Loan 

Agreement for the purposes of this Section has occurred and continues for the 

period, if any, specified in the Loan Agreement (“Additional Event of 

Acceleration”). 

Section 7.07. Acceleration during a Conversion Period 

If the Loan Agreement provides for Conversions, and if any notice of 

acceleration is given pursuant to Section 7.06 during the Conversion Period for 

any Conversion: (a) the Borrower shall pay a transaction fee in respect of any 

early termination of the Conversion, in such amount or at such rate as announced 
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by the Bank from time to time and in effect on the date of such notice; and (b) the 

Borrower shall pay any Unwinding Amount owed by it in respect of any early 

termination of the Conversion, or the Bank shall pay any Unwinding Amount 

owed by it in respect of any such early termination (after setting off any amounts 

owed by the Borrower under the Loan Agreement), in accordance with the 

Conversion Guidelines. 

Section 7.08. Effectiveness of Provisions after Cancellation, Suspension or 

Acceleration 

Notwithstanding any cancellation, suspension or acceleration under this 

Article, all the provisions of the Legal Agreements shall continue in full force 

and effect except as specifically provided in these General Conditions. 

ARTICLE VIII 

Enforceability; Arbitration 

Section 8.01. Enforceability 

The rights and obligations of the Bank and the Loan Parties under the 

Legal Agreements shall be valid and enforceable in accordance with their terms 

notwithstanding the law of any state or political subdivision thereof to the 

contrary. Neither the Bank nor any Loan Party shall be entitled in any proceeding 

under this Article to assert any claim that any provision of these General 

Conditions or of the Legal Agreements is invalid or unenforceable because of 

any provision of the Articles of Agreement of the Bank. 

Section 8.02. Obligations of the Guarantor 

Except as provided in Section 7.05, the obligations of the Guarantor 

under the Guarantee Agreement shall not be discharged except by performance, 

and then only to the extent of such performance. Such obligations shall not 

require any prior notice to, demand upon or action against the Borrower or any 

prior notice to or demand upon the Guarantor with regard to any default by the 

Borrower. Such obligations shall not be impaired by any of the following: (a) any 

extension of time, forbearance or concession given to the Borrower; (b) any 

assertion of, or failure to assert, or delay in asserting, any right, power or remedy 

against the Borrower or in respect of any security for the Loan; (c) any 

modification or amplification of the provisions of the Loan Agreement 

contemplated by its terms; or (d) any failure of the Borrower or of the Project 

Implementing Entity to comply with any requirement of any law of the Member 
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Country. 

Section 8.03. Failure to Exercise Rights 

No delay in exercising, or omission to exercise, any right, power or 

remedy accruing to any party under any Legal Agreement upon any default shall 

impair any such right, power or remedy or be construed to be a waiver thereof or 

an acquiescence in such default. No action of such party in respect of any default, 

or any acquiescence by it in any default, shall affect or impair any right, power or 

remedy of such party in respect of any other or subsequent default. 

Section 8.04. Arbitration 

(a) Any controversy between the parties to the Loan Agreement or the 

parties to the Guarantee Agreement, and any claim by any such party against any 

other such party arising under the Loan Agreement or the Guarantee Agreement 

which has not been settled by agreement of the parties shall be submitted to 

arbitration by an arbitral tribunal as hereinafter provided (“Arbitral Tribunal”). 

(b) The parties to such arbitration shall be the Bank on the one side 

and the Loan Parties on the other side. 

(c) The Arbitral Tribunal shall consist of three arbitrators appointed as 

follows: (i) one arbitrator shall be appointed by the Bank; (ii) a second arbitrator 

shall be appointed by the Loan Parties or, if they do not agree, by the Guarantor; 

and (iii) the third arbitrator (“Umpire”) shall be appointed by agreement of the 

parties or, if they do not agree, by the President of the International Court of 

Justice or, failing appointment by said President, by the Secretary-General of the 

United Nations. If either side fails to appoint an arbitrator, such arbitrator shall be 

appointed by the Umpire. In case any arbitrator appointed in accordance with this 

Section resigns, dies or becomes unable to act, a successor arbitrator shall be 

appointed in the same manner as prescribed in this Section for the appointment of 

the original arbitrator and such successor shall have all the powers and duties of 

such original arbitrator. 

(d) An arbitration proceeding may be instituted under this Section 

upon notice by the party instituting such proceeding to the other party. Such 

notice shall contain a statement setting forth the nature of the controversy or claim 

to be submitted to arbitration, the nature of the relief sought and the name of the 

arbitrator appointed by the party instituting such proceeding. Within thirty days 

after such notice, the other party shall notify to the party instituting the proceeding 

the name of the arbitrator appointed by such other party. 
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(e) If within sixty days after the notice instituting the arbitration 

proceeding, the parties have not agreed upon an Umpire, any party may request 

the appointment of an Umpire as provided in paragraph (c) of this Section. 

(f) The Arbitral Tribunal shall convene at such time and place as 

shall be fixed by the Umpire. Thereafter, the Arbitral Tribunal shall determine 

where and when it shall sit. 

(g) The Arbitral Tribunal shall decide all questions relating to its 

competence and shall, subject to the provisions of this Section and except as the 

parties shall otherwise agree, determine its procedure. All decisions of the 

Arbitral Tribunal shall be by majority vote. 

(h) The Arbitral Tribunal shall afford to all parties a fair hearing and 

shall render its award in writing. Such award may be rendered by default. An 

award signed by a majority of the Arbitral Tribunal shall constitute the award of 

the Arbitral Tribunal. A signed counterpart of the award shall be transmitted to 

each party. Any such award rendered in accordance with the provisions of this 

Section shall be final and binding upon the parties to the Loan Agreement and the 

Guarantee Agreement. Each party shall abide by and comply with any such award 

rendered by the Arbitral Tribunal in accordance with the provisions of this 

Section. 

(i) The parties shall fix the amount of the remuneration of the 

arbitrators and such other persons as are required for the conduct of the arbitration 

proceedings. If the parties do not agree on such amount before the Arbitral 

Tribunal convenes, the Arbitral Tribunal shall fix such amount as shall be 

reasonable under the circumstances. The Bank, the Borrower and the Guarantor 

shall each defray its own expenses in the arbitration proceedings. The costs of the 

Arbitral Tribunal shall be divided between and borne equally by the Bank on the 

one side and the Loan Parties on the other. Any question concerning the division 

of the costs of the Arbitral Tribunal or the procedure for payment of such costs 

shall be determined by the Arbitral Tribunal. 

(j) The provisions for arbitration set forth in this Section shall be in 

lieu of any other procedure for the settlement of controversies between the parties 

to the Loan Agreement and Guarantee Agreement or of any claim by any such 

party against any other such party arising under such Legal Agreements. 

(k) If, within thirty days after counterparts of the award have been 

delivered to the parties, the award has not been complied with, any party may:  

(i) enter judgment upon, or institute a proceeding to enforce, the award in any 

Este documento foi assinado digitalmente por Celia Polacow Korn. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0B6D-C560-F1A2-51CE.



 29 
 

 

 

 

court of competent jurisdiction against any other party; (ii) enforce such judgment 

by execution; or (iii) pursue any other appropriate remedy against such other party 

for the enforcement of the award and the provisions of the Loan Agreement or 

Guarantee Agreement. Notwithstanding the foregoing, this Section shall not 

authorize any entry of judgment or enforcement of the award against the Member 

Country except as such procedure may be available otherwise than by reason of 

the provisions of this Section. 

(l) Service of any notice or process in connection with any 

proceeding under this Section or in connection with any proceeding to enforce 

any award rendered pursuant to this Section may be made in the manner provided 

in Section 10.01. The parties to the Loan Agreement and the Guarantee 

Agreement waive any and all other requirements for the service of any such 

notice or process. 

ARTICLE IX 

Effectiveness; Termination  

Section 9.01. Conditions of Effectiveness of Legal Agreements 

The Legal Agreements shall not become effective until evidence 

satisfactory to the Bank has been furnished to the Bank that the conditions 

specified in paragraphs (a) through (c) of this Section have been satisfied. 

(a) The execution and delivery of each Legal Agreement on behalf of 

the Loan Party or the Project Implementing Entity which is a party to such Legal 

Agreement have been duly authorized or ratified by all necessary governmental 

and corporate action. 

(b) If the Bank so requests, the condition of the Borrower (other than 

the Member Country) or of the Project Implementing Entity, as represented or 

warranted to the Bank at the date of the Legal Agreements, has undergone no 

material adverse change after such date. 

(c) Each other condition specified in the Loan Agreement as a 

condition of its effectiveness has occurred (“Additional Condition of 

Effectiveness”). 

Section 9.02. Legal Opinions or Certificates 

As part of the evidence to be furnished pursuant to Section 9.01, there 

shall be furnished to the Bank an opinion or opinions satisfactory to the Bank of 
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counsel acceptable to the Bank or, if the Bank so requests, a certificate 

satisfactory to the Bank of a competent official of the Member Country showing 

the following matters: 

(a) on behalf of each Loan Party and the Project Implementing Entity, 

that the Legal Agreement to which it is a party has been duly authorized or 

ratified by, and executed and delivered on behalf of, such party and is legally 

binding upon such party in accordance with its terms; and 

(b) each other matter specified in the Loan Agreement or reasonably 

requested by the Bank in connection with the Legal Agreements for the purpose 

of this Section (“Additional Legal Matter”). 

Section 9.03. Effective Date 

(a) Except as the Bank and the Borrower shall otherwise agree, the 

Legal Agreements shall enter into effect on the date upon which the Bank 

dispatches to the Loan Parties and the Project Implementing Entity notice of its 

acceptance of the evidence required pursuant to Section 9.01 ("Effective Date"). 

(b) If, before the Effective Date, any event has occurred which would 

have entitled the Bank to suspend the right of the Borrower to make withdrawals 

from the Loan Account if the Loan Agreement had been effective, or the Bank 

has determined that an extraordinary situation provided for under Section 3.08 (a) 

exists, the Bank may postpone the dispatch of the notice referred to in paragraph 

(a) of this Section until such event (or events) or situation has (or have) ceased to 

exist. 

Section 9.04. Termination of Legal Agreements for Failure to Become Effective 

The Legal Agreements and all obligations of the parties under the Legal 

Agreements shall terminate if the Legal Agreements have not entered into effect 

by the date (“Effectiveness Deadline”) specified in the Loan Agreement for the 

purpose of this Section, unless the Bank, after consideration of the reasons for the 

delay, establishes a later Effectiveness Deadline for the purpose of this Section. 

The Bank shall promptly notify the Loan Parties and Project Implementing Entity 

of such later Effectiveness Deadline. 

Section 9.05. Termination of Legal Agreements on Full Payment 

The Legal Agreements and all obligations of the parties under the Legal 

Agreements shall forthwith terminate upon full payment of the Withdrawn Loan 
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Balance and all other Loan Payments due. 

ARTICLE X 

Miscellaneous Provisions 

Section 10.01. Notices and Requests 

Any notice or request required or permitted to be given or made under any 

Legal Agreement or any other agreement between the parties contemplated by the 

Legal Agreement shall be in writing. Except as otherwise provided in Section 

9.03 (a), such notice or request shall be deemed to have been duly given or made 

when it has been delivered by hand or by mail, telex or facsimile (or, if permitted 

under the Legal Agreement, by other electronic means) to the party to which it is 

required or permitted to be given or made at such party's address specified in the 

Legal Agreement or at such other address as such party shall have designated by 

notice to the party giving such notice or making such request. Deliveries made by 

facsimile transmission shall also be confirmed by mail. 

Section 10.02. Action on Behalf of the Loan Parties and the Project Implementing 

Entity 

(a) The representative designated by a Loan Party in the Legal 

Agreement to which it is a party (and the representative designated by the Project 

Implementing Entity in the Project Agreement) for the purpose of this Section, or 

any person authorized in writing by such representative for that purpose, may take 

any action required or permitted to be taken pursuant to such Legal Agreement, 

and execute any documents required or permitted to be executed pursuant to such 

Legal Agreement, on behalf of such Loan Party (or the Project Implementing 

Entity, as the case may be). 

(b) The representative so designated by the Loan Party or person so 

authorized by such representative may agree to any modification or amplification 

of the provisions of such Legal Agreement on behalf of such Loan Party by 

written instrument executed by such representative or authorized person; 

provided that, in the opinion of such representative, the modification or 

amplification is reasonable in the circumstances and will not substantially 

increase the obligations of the Loan Parties under the Legal Agreements. The 

Bank may accept the execution by such representative or other authorized person 

of any such instrument as conclusive evidence that such representative is of such 

opinion. 
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Section 10.03. Evidence of Authority 

The Loan Parties and the Project Implementing Entity shall furnish to the 

Bank: (a) sufficient evidence of the authority of the person or persons who will, 

on behalf of such party, take any action or execute any documents required or 

permitted to be taken or executed by it under the Legal Agreement to which it is a 

party; and (b) the authenticated specimen signature of each such person. 

Section 10.04. Execution in Counterparts 

Each Legal Agreement may be executed in several counterparts, each of 

which shall be an original. 

Section 10.05. Disclosure 

The Bank may disclose the Legal Agreements and any information related 

to the Legal Agreements in accordance with its policy on access to information, in 

effect at the time of such disclosure. 
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APPENDIX 

Definitions 

1. “Additional Condition of Effectiveness” means any condition of 

effectiveness specified in the Loan Agreement for the purpose of  

Section 9.01 (c). 

2. “Additional Event of Acceleration” means any event of acceleration 

specified in the Loan Agreement for the purpose of Section 7.06 (f). 

3. “Additional Event of Suspension” means any event of suspension 

specified in the Loan Agreement for the purpose of Section 7.02 (m). 

4. “Additional Legal Matter” means each matter specified in the Loan 

Agreement or requested by the Bank in connection with the Legal 

Agreements for the purpose of Section 9.02 (b). 

5. “Approved Currency” means, for a Currency Conversion, any Currency 

approved by the Bank, which, upon the Conversion, becomes the Loan 

Currency. 

6. “Arbitral Tribunal” means the arbitral tribunal established pursuant to 

Section 8.04. 

7. “Assets” includes property, revenue and claims of any kind. 

8. “Association” means the International Development Association. 

9. “Bank” means the International Bank for Reconstruction and 

Development. 

10. “Bank‟s Address” means the Bank‟s address specified in the Legal 

Agreements for the purpose of Section 10.01. 

11. “Borrower” means the party to the Loan Agreement to which the Loan is 

extended. 

12. “Borrower‟s Address” means the Borrower‟s address specified in the Loan 

Agreement for the purpose of Section 10.01. 

13. “Borrower‟s Representative” means the Borrower‟s representative specified 

in the Loan Agreement for the purpose of Section 10.02. 

Este documento foi assinado digitalmente por Celia Polacow Korn. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0B6D-C560-F1A2-51CE.



 

34 

14. “Closing Date” means the date specified in the Loan Agreement (or such 

later date as the Bank shall establish by notice to the Loan Parties) after 

which the Bank may, by notice to the Loan Parties, terminate the right of 

the Borrower to withdraw from the Loan Account. 

15. “Co-financier” means the financier (other than the Bank or the 

Association) referred to in Section 7.02 (h) providing the Co-financing. If 

the Loan Agreement specifies more than one such financier, “Co-

financier” refers separately to each of such financiers. 

16. “Co-financing” means the financing referred to in Section 7.02 (h) and 

specified in the Loan Agreement provided or to be provided for the Project 

by the Co-financier. If the Loan Agreement specifies more than one such 

financing, “Co-financing” refers separately to each of such financings. 

17. “Co-financing Agreement” means the agreement referred to in  

Section 7.02 (h) providing for the Co-financing. 

18. “Co-financing Deadline” means the date referred to in Section 7.02 (h) (i) 

and specified in the Loan Agreement by which the Co-financing 

Agreement is to become effective. If the Loan Agreement specifies more 

than one such date, “Co-financing Deadline” refers separately to each of 

such dates. 

19. “Conversion” means any of the following modifications of the terms of all 

or any portion of the Loan that has been requested by the Borrower and 

accepted by the Bank: (a) an Interest Rate Conversion; (b) a Currency 

Conversion; or (c) the establishment of an Interest Rate Cap or Interest 

Rate Collar on the Variable Rate; each as provided in the Loan 

Agreement. 

20. “Conversion Date” means, for a Conversion, the Execution Date or such 

other date as the Bank shall determine on which the Conversion enters into 

effect, as further specified in the Conversion Guidelines. 

21. “Conversion Guidelines” means, for a Conversion, the “Guidelines for 

Conversion of Loan Terms” issued from time to time by the Bank and in 

effect at the time of the Conversion. 

22. “Conversion Period” means, for a Conversion, the period from and 

including the Conversion Date to and including the last day of the Interest 

Period in which the Conversion terminates by its terms; provided, that 
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solely for the purpose of enabling the final payment of interest and 

principal under a Currency Conversion to be made in the Approved 

Currency, such period shall end on the Payment Date immediately 

following the last day of said final applicable Interest Period. 

23. “Counterparty” means a party with which the Bank enters into a 

derivatives transaction in order to effect a Conversion. 

24. “Currency” means the currency of a country and the Special Drawing 

Right of the International Monetary Fund. “Currency of a country” means 

the currency which is legal tender for the payment of public and private 

debts in that country. 

25. “Currency Conversion” means a change of the Loan Currency of all or any 

amount of the Unwithdrawn Loan Balance or the Withdrawn Loan 

Balance to an Approved Currency. 

26. “Currency Hedge Transaction” means, for a Currency Conversion, one or 

more Currency swap transactions entered into by the Bank with a 

Counterparty as of the Execution Date and in accordance with the 

Conversion Guidelines, in connection with the Currency Conversion. 

27. “Default Interest Period” means for any overdue amount of the Withdrawn 

Loan Balance, each Interest Period during which such overdue amount 

remains unpaid; provided, however, that the first such Default Interest 

Period shall commence on the 31
st
 day following the date on which such 

amount becomes overdue, and the final such Default Interest Period shall 

end on the date at which such amount is fully paid. 

28. “Default Interest Rate” means for any Default Interest Period: 

(a) in respect of any amount of the Withdrawn Loan Balance to which 

the Default Interest Rate applies and for which interest was 

payable at a Variable Rate immediately prior to the application of 

the Default Interest Rate:  the Default Variable Rate plus one half 

of one percent (0.5%); and 

(b) in respect of any amount of the Withdrawn Loan Balance to which 

the Default Interest Rate applies and for which interest was 

payable at a Fixed Rate immediately prior to the application of the 

Default Interest Rate:  Default Reference Rate plus the Fixed 

Spread plus one half of one percent (0.5%). 

Este documento foi assinado digitalmente por Celia Polacow Korn. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0B6D-C560-F1A2-51CE.



 

36 

29. “Default Reference Rate” means the Reference Rate for the relevant 

Interest Period; it being understood that for the initial Default Interest 

Period, Default Reference Rate shall be equal to Reference Rate for the 

Interest Period in which the amount referred to in Section 3.02 (e) first 

becomes overdue. 

30. “Default Variable Rate” means the Variable Rate for the relevant Interest 

Period; it being understood that for the initial Default Interest Period, 

Default Variable Rate shall be equal to the Variable Rate for the Interest 

Period in which the amount referred to in Section 3.02 (e) first becomes 

overdue. 

31. “Derivatives Agreement” means any derivatives agreement between the 

Bank and a Loan Party for the purpose of documenting and confirming 

one or more derivatives transactions between the Bank and such Loan 

Party, as such agreement may be amended from time to time. “Derivatives 

Agreement” includes all schedules, annexes and agreements supplemental 

to the Derivatives Agreement. 

32. “Disbursed Amount” means, for each Interest Period, the aggregate 

principal amount of the Loan withdrawn from the Loan Account during 

the Interest Period. 

33. “Dollar”, “$” and “USD” each means the lawful currency of the United 

States of America. 

34. “Effective Date” means the date on which the Legal Agreements enter into 

effect pursuant to Section 9.03 (a). 

35. “Effectiveness Deadline” means the date referred to in Section 9.04 after 

which the Legal Agreements shall terminate if they have not entered into 

effect as provided in that Section. 

36. “Eligible Expenditure” means an expenditure the payment for which 

meets the requirements of Section 2.05 and which is consequently eligible 

for financing out of the proceeds of the Loan. 

37. “EURIBOR” means for any Interest Period, the Euro interbank offered 

rate for deposits in Euro for six months, expressed as a percentage per 

annum, that appears on the Relevant Rate Page as of 11:00 a.m., Brussels 

time, on the Reference Rate Reset Date for the Interest Period. 
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38. “„Euro‟, „€‟ and „EUR‟” each means the lawful currency of the Euro Area. 

39. “Euro Area” means the economic and monetary union of member states of 

the European Union that adopt the single currency in accordance with the 

Treaty establishing the European Community, as amended by the Treaty 

on European Union. 

40. “Execution Date” means, for a Conversion, the date on which the Bank 

has undertaken all actions necessary to effect the Conversion, as 

reasonably determined by the Bank. 

41. “External Debt” means any debt which is or may become payable in a 

Currency other than the Currency of the Member Country. 

42. “Financial Center” means: (a) for a Currency other than Euro, the 

principal financial center for the relevant Currency; and (b) for the Euro, 

the principal financial center of the relevant member state  in the Euro 

Area. 

43. “Financial Statements” means the financial statements to be maintained 

for the Project as provided in Section 5.09. 

44. “Fixed Rate” means:  

(a)  upon an Interest Rate Conversion from the Variable Rate, a fixed 

rate of interest applicable to the amount of the Loan to which the 

Conversion applies, equal to either: (i) the interest rate that reflects 

the fixed rate of interest payable by the Bank under the Interest 

Hedge Transaction relating to the Conversion (adjusted in 

accordance with the Conversion Guidelines for the difference, if 

any, between the Variable Rate and the variable rate of interest 

receivable by the Bank under the Interest Hedge Transaction); or 

(ii) if the Bank so determines in accordance with the Conversion 

Guidelines, the Screen Rate; and  

(b)  upon a Currency Conversion of an amount of the Loan that shall 

accrue interest at a fixed rate during the Conversion Period, a fixed 

rate of interest applicable to such amount equal to either: (i) the 

interest rate that reflects the fixed rate of interest payable by the 

Bank under the Currency Hedge Transaction relating to the 

Currency Conversion; or (ii) if the Bank so determines in 

accordance with the Conversion Guidelines, the interest rate 
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component of the Screen Rate. 

45. “Fixed Spread” means the Bank‟s fixed spread for the initial Loan 

Currency in effect at 12:01 a.m. Washington, D.C. time, one calendar day 

prior to the date of the Loan Agreement and expressed as a percentage per 

annum; provided, that:  (a) for purposes of determining the Default 

Interest Rate, pursuant to Section 3.02 (e), that is applicable to an amount 

of the Withdrawn Loan Balance on which interest is payable at a Fixed 

Rate, the “Fixed Spread” means the Bank‟s fixed spread in effect at 12:01 

a.m. Washington, D.C. time, one calendar day prior to the date of the Loan 

Agreement, for the Currency of denomination of such amount; (b) for 

purposes of a Conversion of the Variable Rate based on a Variable Spread 

to a Variable Rate based on a Fixed Spread, and for purposes of fixing the 

Variable Spread pursuant to Section 4.02, “Fixed Spread” means the 

Bank‟s fixed spread for the Loan Currency in effect at 12:01 a.m. 

Washington, D.C. time on the Conversion Date; and (c) upon a Currency 

Conversion of all or any amount of the Unwithdrawn Loan Balance, the 

Fixed Spread shall be adjusted on the Execution Date in the manner 

specified in the Conversion Guidelines. 

46. “Foreign Expenditure” means an expenditure in the Currency of any 

country other than the Member Country for goods, works or services 

supplied from the territory of any country other than the Member Country. 

47. “Front-end Fee” means the fee specified in the Loan Agreement for the 

purpose of Section 3.01. 

48. “Guarantee Agreement” means the agreement between the Member 

Country and the Bank providing for the guarantee of the Loan, as such 

agreement may be amended from time to time. “Guarantee Agreement” 

includes these General Conditions as applied to the Guarantee Agreement, 

and all appendices, schedules and agreements supplemental to the 

Guarantee Agreement. 

49. “Guarantor” means the Member Country which is a party to the Guarantee 

Agreement. 

50. “Guarantor‟s Address” means the Guarantor‟s address specified in the 

Guarantee Agreement for the purpose of Section 10.01. 

51. “Guarantor‟s Representative” means the Guarantor‟s representative 

specified in the Loan Agreement for the purpose of Section 10.02. 
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52. “Incurring of debt” includes the assumption or guarantee of debt and any 

renewal, extension, or modification of the terms of the debt or of the 

assumption or guarantee of the debt. 

53. “Interest Hedge Transaction” means, for an Interest Rate Conversion, one 

or more interest rate swap transactions entered into by the Bank with a 

Counterparty as of the Execution Date and in accordance with the 

Conversion Guidelines, in connection with the Interest Rate Conversion. 

54. “Interest Period” means the initial period from and including the date of 

the Loan Agreement to but excluding the first Payment Date occurring 

thereafter, and after the initial period, each period from and including a 

Payment Date to but excluding the next following Payment Date. 

55. “Interest Rate Cap” means a ceiling that sets an upper limit for the 

Variable Rate. 

56. “Interest Rate Collar” means a combination of a ceiling and a floor that 

sets an upper and a lower limit for the Variable Rate. 

57. “Interest Rate Conversion” means a change of the interest rate basis 

applicable to all or any amount of the Withdrawn Loan Balance, from the 

Variable Rate to the Fixed Rate or vice versa, or from a Variable Rate 

based on a Variable Spread to a Variable Rate based on a Fixed Spread. 

58. “Legal Agreement” means any of the Loan Agreement, the Guarantee 

Agreement or the Project Agreement. “Legal Agreements” means 

collectively, all of such agreements. 

59. “LIBOR” means for any Interest Period, the London interbank offered rate 

for deposits in the relevant Loan Currency for six months, expressed as a 

percentage per annum, that appears on the Relevant Rate Page as of 11:00 

a.m. London time on the Reference Rate Reset Date for the Interest 

Period. 

60.  “Lien” includes mortgages, pledges, charges, privileges and priorities of 

any kind. 

61. “Loan” means the loan provided for in the Loan Agreement. 

62. “Loan Account” means the account opened by the Bank in its books in the 

name of the Borrower to which the amount of the Loan is credited. 
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63. “Loan Agreement” means the loan agreement between the Bank and the 

Borrower providing for the Loan, as such agreement may be amended 

from time to time. “Loan Agreement” includes these General Conditions 

as applied to the Loan Agreement, and all appendices, schedules and 

agreements supplemental to the Loan Agreement. 

64. “Loan Currency” means the Currency in which the Loan is denominated; 

provided that if the Loan Agreement provides for Conversions, “Loan 

Currency” means the Currency in which the Loan is denominated from 

time to time. If the Loan is denominated in more than one currency, “Loan 

Currency” refers separately to each of such Currencies. 

65. “Loan Party” means the Borrower or the Guarantor. “Loan Parties” means 

collectively, the Borrower and the Guarantor. 

66. “Loan Payment” means any amount payable by the Loan Parties to the 

Bank pursuant to the Legal Agreements or these General Conditions, 

including (but not limited to) any amount of the Withdrawn Loan Balance, 

interest, the Front-end Fee, interest at the Default Interest Rate (if any), 

any prepayment premium, any transaction fee for a Conversion or early 

termination of a Conversion, the Variable Spread Fixing Charge (if any), 

any premium payable upon the establishment of an Interest Rate Cap or 

Interest Rate Collar, and any Unwinding Amount payable by the 

Borrower. 

67. “Local Expenditure” means an expenditure: (a) in the Currency of the 

Member Country; or (b) for goods, works or services supplied from the 

territory of the Member Country; provided, however, that if the Currency of 

the Member Country is also that of another country from which goods, 

works or services are supplied, an expenditure in such Currency for such 

goods, works or services shall be deemed to be a Foreign Expenditure. 

68. “London Banking Day” means any day on which commercial banks are 

open for general business (including dealings in foreign exchange and 

foreign Currency deposits) in London. 

69. “Maturity Fixing Date” means, for each Disbursed Amount, the first day 

of the Interest Period next following the Interest Period in which the 

Disbursed Amount is withdrawn. 

70. “Member Country” means the member of the Bank which is the Borrower 

or the Guarantor. 
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71. “Payment Date” means each date specified in the Loan Agreement 

occurring on or after the date of the Loan Agreement on which interest is 

payable. 

72. “Preparation Advance” means the advance referred to in the Loan 

Agreement and repayable in accordance with Section 2.07 (a). 

73. “Principal Payment Date” means each date specified in the Loan 

Agreement on which all or any portion of the principal amount of the 

Loan is payable. 

74. “Project” means the project described in the Loan Agreement, for which 

the Loan is extended, as the description of such project may be amended 

from time to time by agreement between the Bank and the Borrower. 

75. “Project Agreement” means the agreement between the Bank and the 

Project Implementing Entity relating to the implementation of all or part 

of the Project, as such agreement may be amended from time to time. 

“Project Agreement” includes these General Conditions as applied to the 

Project Agreement, and all appendices, schedules and agreements 

supplemental to the Project Agreement. 

76. “Project Implementing Entity” means a legal entity (other than the 

Borrower or the Guarantor) which is responsible for implementing all or a 

part of the Project and which is a party to the Project Agreement. If the 

Bank enters into a Project Agreement with more than one such entity, 

“Project Implementing Entity” refers separately to each such entity. 

77. “Project Implementing Entity‟s Address” means the Project Implementing 

Entity‟s address specified in the Project Agreement for the purpose of 

Section 10.01. 

78. “Project Implementing Entity‟s Representative” means the Project 

Implementing Entity‟s representative specified in the Project Agreement 

for the purpose of Section 10.02 (a). 

79.  “Project Report” means each report on the Project to be prepared and 

furnished to the Bank pursuant to Section 5.08 (b). 

80. “Public Assets” means assets of the Member Country, of any of its 

political or administrative subdivisions and of any entity owned or 

controlled by, or operating for the account or benefit of, the Member 
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Country or any such subdivision, including gold and foreign exchange 

assets held by any institution performing the functions of a central bank or 

exchange stabilization fund, or similar functions, for the Member Country. 

81. “Reference Rate” means, for any Interest Period: 

(a) for USD and JPY, LIBOR for the relevant Loan Currency.  If such 

rate does not appear on the Relevant Rate Page, the Bank shall 

request the principal London office of each of four major banks to 

provide a quotation of the rate at which it offers six-month deposits 

in the relevant Loan Currency to leading banks in the London 

interbank market at approximately 11:00 a.m. London time on the 

Reference Rate Reset Date for the Interest Period. If at least two 

such quotations are provided, the rate for the Interest Period shall 

be the arithmetic mean (as determined by the Bank) of the 

quotations. If less than two quotations are provided as requested, 

the rate for the Interest Period shall be the arithmetic mean (as 

determined by the Bank) of the rates quoted by four major banks 

selected by the Bank in the relevant Financial Center, at 

approximately 11:00 a.m. in the Financial Center, on the Reference 

Rate Reset Date for the Interest Period for loans in the relevant 

Loan Currency to leading banks for six months. If less than two of 

the banks so selected are quoting such rates, the Reference Rate for 

the relevant Loan Currency for the Interest Period shall be equal to 

the respective Reference Rate in effect for the Interest Period 

immediately preceding it;  

(b) for Euro, EURIBOR. If such rate does not appear on the Relevant 

Rate Page, the Bank shall request the principal Euro Area office of 

each of four major banks to provide a quotation of the rate at 

which it offers six-month deposits in Euro to leading banks in the 

Euro area interbank market at approximately 11:00 a.m. Brussels 

time on the Reference Rate Reset Date for the Interest Period. If at 

least two such quotations are provided, the rate for the Interest 

Period shall be the arithmetic mean (as determined by the Bank) of 

the quotations. If less than two quotations are provided as 

requested, the rate for the Interest Period shall be the arithmetic 

mean (as determined by the Bank) of the rates quoted by four 

major banks selected by the Bank in the relevant Financial Center, 

at approximately 11:00 a.m. in the Financial Center, on the 

Reference Rate Reset Date for the Interest Period for loans in Euro 

to leading banks for six months. If less than two of the banks so 
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selected are quoting such rates, the Reference Rate for Euro for the 

Interest Period shall be equal to the Reference Rate in effect for the 

Interest Period immediately preceding it;  

(c) if the Bank determines that LIBOR (in respect of USD and JPY) or 

EURIBOR (in respect of Euro) has permanently ceased to be 

quoted for such currency, such other comparable reference rate for 

the relevant currency as the Bank shall determine pursuant to 

Section 3.02 (c); and 

(d) for any currency other than USD, Euro or JPY: (i) such reference 

rate for the initial Loan Currency as shall be specified or referred 

to in the Loan Agreement; or (ii) in the case of a Currency 

Conversion to such other currency, such reference rate as shall be 

determined by the Bank in accordance with the Conversion 

Guidelines and notice thereof given to the Borrower in accordance 

with Section 4.01(b). 

82. “Reference Rate Reset Date” means:  

(a)  for USD and JPY, the day two London Banking Days prior to the 

first day of the relevant Interest Period (or: (i) in the case of the 

initial Interest Period, the day two London Banking Days prior to 

the first or fifteenth day of the month in which the Loan 

Agreement is signed, whichever day immediately precedes the date 

of the Loan Agreement; provided that if the date of the Loan 

Agreement falls on the first or fifteenth day of such month, the 

Reference Rate Reset Date shall be the day two London Banking 

Days prior to the date of the Loan Agreement; and (ii) if the 

Conversion Date for a Currency Conversion of an amount of the 

Unwithdrawn Loan Balance to either USD or JPY falls on a day 

other than a Payment Date, the initial Reference Rate Reset Date 

for the Approved Currency shall be the day two London Banking 

Days prior to the first or fifteenth day of the month in which the 

Conversion Date falls, whichever day immediately precedes the 

Conversion Date; provided, that if the Conversion Date falls on the 

first or fifteenth day of such month, the Reference Rate Reset Date 

for the Approved Currency shall be the day two London Banking 

Days prior to the Conversion Date);  

(b) for Euro, the day two TARGET Settlement Days prior to the first 

day of the relevant Interest Period (or: (i) in the case of the initial 
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Interest Period the day two TARGET Settlement Days prior to the 

first or fifteenth day of the month in which the Loan Agreement is 

signed, whichever day immediately precedes the date of the Loan 

Agreement; provided that if the date of the Loan Agreement falls 

on the first or fifteenth day of such month, the Reference Rate 

Reset Date shall be the day two TARGET Settlement Days prior to 

the date of the Loan Agreement; and (ii) if the Conversion Date of 

a Currency Conversion of an amount of the Unwithdrawn Loan 

Balance to Euro falls on a day other than a Payment Date, the 

initial Reference Rate Reset Date for the Approved Currency shall 

be the day two TARGET Settlement Days prior to the first or 

fifteenth day of the month in which the Conversion Date falls, 

whichever day immediately precedes the Conversion Date; 

provided that if the Conversion Date falls on the first or fifteenth 

day of such month, the Reference Rate Reset Date for the 

Approved Currency shall be the day two TARGET Settlement 

Days prior to the Conversion Date); 

(c) if, for a Currency Conversion to an Approved Currency, the Bank 

determines that market practice for the determination of the 

Reference Rate Reset Date is on a date other than as set forth in 

sub-paragraphs (a) or (b) of this Section, the Reference Rate Reset 

Date shall be such other date as further specified in the Conversion 

Guidelines; and  

(d) for any currency other than USD, Euro and JPY:  (i) such day for 

the initial Loan Currency as shall be specified or referred to in the 

Loan Agreement; or (ii) in the case of a Currency Conversion to 

such other currency, such day as shall be determined by the Bank 

and notice thereof given to the Borrower in accordance with 

Section 4.01(b). 

83. “Relevant Rate Page” means the display page designated by an established 

financial market data provider selected by the Bank as the page for the 

purpose of displaying the Reference Rate for deposits in the Loan 

Currency. 

84. “Respective Part of the Project” means, for the Borrower and for any 

Project Implementing Entity, the part of the Project specified in the Legal 

Agreements to be carried out by it. 

85. “Screen Rate” means:  
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(a)  for an Interest Rate Conversion from the Variable Rate to the 

Fixed Rate, the fixed rate of interest determined by the Bank on the 

Execution Date on the basis of the Variable Rate and market rates 

displayed by established information vendors reflecting the 

Conversion Period, the Currency amount and the repayment 

provisions of the amount of the Loan to which the Conversion 

applies;  

(b) for an Interest Rate Conversion from the Fixed Rate to the 

Variable Rate, the variable rate of interest determined by the Bank 

on the Execution Date on the basis of the Fixed Rate and market 

rates displayed by established information vendors reflecting the 

Conversion Period, the Currency amount and the repayment 

provisions of the amount of the Loan to which the Conversion 

applies;  

(c) for a Currency Conversion of an amount of the Unwithdrawn Loan 

Balance, the exchange rate between the Loan Currency 

immediately prior to the Conversion and the Approved Currency, 

determined by the Bank on the Execution Date on the basis of 

market exchange rates displayed by established information 

vendors;  

(d) for a Currency Conversion of an amount of the Withdrawn Loan 

Balance, each of:  (i) the exchange rate between the Loan Currency 

immediately prior to the Conversion and the Approved Currency, 

determined by the Bank on the Execution Date on the basis of 

market exchange rates displayed by established information 

vendors; and (ii) the fixed rate of interest or the variable rate of 

interest (whichever applies to the Conversion), determined by the 

Bank on the Execution Date in accordance with the Conversion 

Guidelines on the basis of the interest rate applicable to such 

amount immediately prior to the Conversion and market rates 

displayed by established information vendors reflecting the 

Conversion Period, the Currency amount and the repayment 

provisions of the amount of the Loan to which the Conversion 

applies; and  

(e) for the early termination of a Conversion, each of the rates applied 

by the Bank for the purpose of calculating the Unwinding Amount 

as of the date of such early termination in accordance with the 

Conversion Guidelines on the basis of market rates displayed by 
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established information vendors reflecting the remaining 

Conversion Period, Currency amount and repayment provisions of 

the amount of the Loan to which the Conversion and such early 

termination apply. 

86. “Special Commitment” means any special commitment entered into or to 

be entered into by the Bank pursuant to Section 2.02. 

87. “TARGET Settlement Day” means any day on which the Trans European 

Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer system is open 

for the settlement of Euro. 

88. “Taxes” includes imposts, levies, fees and duties of any nature whether in 

effect at the date of the Legal Agreements or imposed after that date. 

89. “Umpire” means the third arbitrator appointed pursuant to  

Section 8.04 (c). 

90. “Unwinding Amount” means, for the early termination of a Conversion: 

(a) an amount payable by the Borrower to the Bank equal to the net 

aggregate amount payable by the Bank under transactions undertaken by 

the Bank to terminate the Conversion, or if no such transactions are 

undertaken, an amount determined by the Bank on the basis of the Screen 

Rate, to represent the equivalent of such net aggregate amount; or (b) an 

amount payable by the Bank to the Borrower equal to the net aggregate 

amount receivable by the Bank under transactions undertaken by the Bank 

to terminate the Conversion, or if no such transactions are undertaken, an 

amount determined by the Bank on the basis of the Screen Rate, to 

represent the equivalent of such net aggregate amount. 

91. “Unwithdrawn Loan Balance” means the amount of the Loan remaining 

unwithdrawn from the Loan Account from time to time. 

92. “Variable Rate” means a variable rate of interest equal to the sum of: (1) 

the Reference Rate for the initial Loan Currency; plus (2) the Variable 

Spread, if interest accrues at a rate based on the Variable Spread, or the 

Fixed Spread if interest accrues at a rate based on the Fixed Spread; 

provided, that:   

(a) upon an Interest Rate Conversion from a Variable Rate based on 

the Variable Spread to a Variable Rate based on a Fixed Spread, 

the “Variable Rate” applicable to the amount of the Loan to which 
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the Conversion applies shall be equal to the sum of:  (i) the 

Reference Rate for the Loan Currency; plus (ii) the Fixed Spread; 

(b) upon an Interest Rate Conversion from the Fixed Rate, the 

“Variable Rate” applicable to the amount of the Loan to which the 

Conversion applies shall be equal to either:  (i) the sum of:  

(A) the Reference Rate for the Loan Currency; plus (B) the spread 

to the Reference Rate, if any, payable by the Bank under the 

Interest Hedge Transaction relating to the Conversion (adjusted in 

accordance with the Conversion Guidelines for the difference, if 

any, between the Fixed Rate and the fixed rate of interest 

receivable by the Bank under the Interest Hedge Transaction); or 

(ii) if the Bank so determines in accordance with the Conversion 

Guidelines, the Screen Rate;  

(c) upon a Currency Conversion to an Approved Currency of an 

amount of the Unwithdrawn Loan Balance, and upon withdrawal 

of any of such amount, the “Variable Rate” applicable to such 

amount shall be equal to the sum of: (i) the Reference Rate for the 

Approved Currency; plus (ii) the Variable Spread if such amount 

accrues interest at a rate based on the Variable Spread, or the 

Fixed Spread if such amount accrues interest at a rate based on the 

Fixed Spread; and  

(d) upon a Currency Conversion to an Approved Currency of an 

amount of the Withdrawn Loan Balance that accrues interest at a 

variable rate during the Conversion Period, the “Variable Rate” 

applicable to such amount shall be equal to either: (i) the sum of 

(A) the Reference Rate for the Approved Currency; plus (B) the 

spread to the Reference Rate, if any, payable by the Bank under 

the Currency Hedge Transaction relating to the Currency 

Conversion; or (ii) if the Bank so determines in accordance with 

the Conversion Guidelines, the interest rate component of the 

Screen Rate. 

93. “Variable Spread” means, for each Interest Period: (1) the Bank‟s standard 

lending spread for Loans in effect at 12:01 a.m. Washington, D.C. time, 

one calendar day prior to the date of the Loan Agreement.; (2) minus (or 

plus) the weighted average margin, for the Interest Period, below (or 

above) the Reference Rate for six-month deposits, in respect of the Bank‟s 

outstanding borrowings or portions thereof allocated by it to fund loans 

that carry interest at a rate based on the Variable Spread; as reasonably 
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determined by the Bank and expressed as a percentage per annum. In the 

case of a Loan denominated in more than one Currency, “Variable 

Spread” applies separately to each of such Currencies. 

94. “Variable Spread Fixing Charge” means, for a Conversion of all or any 

portion of the Loan that accrues interest at a rate based on the Variable 

Spread, the Bank‟s charge for such a Conversion in effect 12:01 a.m. 

Washington, D.C. time, one calendar day prior to the execution of the 

Conversion. 

95. “Withdrawn Loan Balance” means the amounts of the Loan withdrawn 

from the Loan Account and outstanding from time to time. 

96. “Yen”, “¥” and “JPY” each means the lawful currency of Japan 
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