Kredyty bankowe
Przedsiębiorcy, którzy zaciągnęli kredyt, mają możliwość ubiegania się o
udzielenie preferencyjnego poręczenia i gwarancji spłaty kredytu. Dotyczy to nie
tylko już udzielonych kredytów, ale także mających być udzielonych.

Udzielenie poręczenia i gwarancji spłaty kredytu
Na wniosek przedsiębiorcy, Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł udzielić
terminowego i do kwoty z góry oznaczonej – poręczenia lub gwarancji spłaty
kredytów. Regulacja ta jednak odnosi się tylko do średnich i dużych
przedsiębiorców, którzy na dzień 1 lutego 2020 r. nie zalegali z zobowiązaniami
wobec urzędu skarbowego i ZUS. Maksymalna wysokość poręczenia lub gwarancji
będzie mogła wynosić do 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu. Pomoc tego
rodzaju jest wolna od prowizji. Dla kredytu obrotowego okres gwarancji został
wydłużony maksymalnie do 39 miesięcy.
Niezależnie od ustawowych regulacji, Bank Gospodarstwa Krajowego pracuje
również nad systemem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych dla
przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19. Okres objęcia kredytu dopłatami
miałby wynosić maksymalnie 12 miesięcy.

Zmiana warunków umowy kredytu lub terminów spłaty kredytu
Bank, na warunkach uzgodnionych z przedsiębiorcą, będzie mógł dokonać zmiany
określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu (pożyczki
pieniężnej). Ta regulacja odnosi się tylko do mikro-, małych i średnich
przedsiębiorców. Ponadto, zmiana taka jest możliwa, jeżeli kredyt został udzielony
przed dniem 8 marca 2020 r. oraz gdy uzasadniona jest oceną sytuacji finansowej
i gospodarczej przedsiębiorcy dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30
września 2019 r. Zmiana umowy nie może powodować pogorszenia sytuacji
finansowej i gospodarczej przedsiębiorcy.

Przedstawione opracowanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W przypadku
jakichkolwiek pytań dotyczących przedstawionych zagadnień prosimy o kontakt z Kancelarią.

Niektóre banki już zaczęły wspierać swoich klientów dotkniętych skutkami
COVID-19. Uruchomiły one dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy
korzystają z poręczenia lub gwarancji udzielonej przez Bank Gospodarstwa
Krajowego, możliwość odnawiania lub wydłużania kredytu. Będą mogły zostać
również udzielone nowe kredyty, jeżeli na dzień 1 lutego 2020 r. przedsiębiorcy ci nie
zalegali ze zobowiązaniami w urzędzie skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych.

Nasze wsparcie:
Oferujemy kompleksową pomoc prawną i jesteśmy gotowi do udzielania
odpowiedzi na ważne pytania dotyczące aspektów prawnych oraz biznesowych
związanych z wystąpieniem COVID-19. Dołożymy wszelkich starań, by zapobiec
negatywnym następstwom zaistniałego problemu. Dlatego, jeśli masz jakiekolwiek
pytania, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią telefonicznie lub przez formularz
zamieszczony na stronie internetowej http://dawidpartnerzy.com/zadaj-nampytanie.

Kontakt:
Michał Windak
adwokat / senior associate
michal.windak@dawidpartnerzy.com
Karolina Matyga
apl. adwokacka / junior associate
karolina.matyga@dawidpartnerzy.com
Aleksander Jałoszyński
apl. adwokacki / junior associate
aleksander.jaloszynski@dawidpartnerzy.com

Podstawa prawna:
- ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia
2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), zwłaszcza art. 15zzzd.

