
 

 

80 %:  gwarancja  BGK de minimis na kredyty (od 3,5 mln do 250 mln dla dużych firm), brak

prowizji za udzielenie gwarancji, brak skutków podatkowych, nie stanowi dotacji

WARUNEK:  Brak zaległości w ZUS i US (na dzień : 1.02.20)

OKRES GWARANCJI: max 1 rok

20 %:  zabezpieczenie banku  (na zasadzie best-efforts)

 

Europejski Bank Centralny wydał wytyczne w przedmiocie moratoriów dotyczących

spłat pożyczek, stosowane w świetle kryzysu COVID-19. Zawiera kryteria, które muszą

spełniać moratoria stosowane przed dniem 30 czerwca 2020 r. żeby nie zostać uznane

jako forbearance (działania restrukturyzacyjne wprowadzające udogodnienia

wymuszone trudną sytuacją finansową). 

PFR - obligacje, pożyczki lub obejmowanie udziałów lub akcji.

KUKE - ubezpieczenie obrotu handlowego 

ARP - dotacje, leasing operacyjny, pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu 

w kapitale obrotowym lub wypłatę wynagrodzeń dla sektora MŚP

PAIH -obsługa inwestycji zagranicznych.

Jednolite warunki udzielania wakacji kredytowych

Ujednolicone wnioski o odroczenie spłaty kredytu

Pozytywne projekcje płynności zamiast pełnego badania zdolności kredytowej firm

1.

2.

3.

 

 LEGISLACJA
FINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE 

Bank zawiesza wykonanie
umowy o kredyt
konsumencki na wniosek.
Nie ma obowiązku
dokonywania płatności,
a odsetki nie są naliczane
(okres zawieszenia nie
jest okresem
kredytowania)

Odroczenie spłaty kredytu
ZAMIAST zawieszenia
wykonania umowy 

PROJEKT 

UCHWALONA USTAWA

Sposób udzielenia "wakacji kredytowych" na ta chwilę zależy od banku -

usługodawcy. Czy spłata rat kapitałowych i odsetek z ubezpieczeniem spłaty

zostanę przesunięte w czasie, czy jedno z nich stanowi decyzję banku. UOKiK:

odroczenie spłaty kredytu nie wymaga potwierdzenia salda

!

MAKSYMALNE KOSZTY POZAODSETKOWE

WAKACJE KREDYTOWE

Pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego max. do 45% całkowitej kwoty

kredytu.

 

ZABEZPIECZENIE DLA KREDYTÓW 

Możliwość zmiany warunków w umowie kredytowej przez bank lub przesunięcie

terminów spłaty. 

LIMITY POŻYCZEK 

Obniżenie rocznego limitu dla pożyczek udzielanych na więcej niż 30 dni z obecnych

55 proc. do 21 proc.

FUNDUSZE - INNE ŹRÓDŁA DOFINANSOWAŃ

PROJEKT TARCZA 1.1

Możliwość renegocjacji

warunków komercyjnego

kredytu bankowego

niezależnie od wielkości

przedsiębiorstwa. 

Gwarancja spełnia warunek „szczególnego sposobu zabezpieczenia” w zakresie nią

objętym, Dodatkowe zabezpieczenie może zostać udzielone przez MŚP, jego

właścicieli lub podmioty trzecie.

! STANOWISKO KNF

WYTYCZNE EBC

STANDARDY KNF - DO WDROŻENIA

http://pzzw.pl/



