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DLA BIZNESU 
 

Nowa tura wakacji kredytowych dla 
przedsiębiorców 

  

Informujemy, że Europejski Urząd Nadzoru     
Bankowego reaktywował wytyczne dotyczące    
moratoriów na spłaty kredytów, stosowane w      
obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID-19.     
Nowe, bankowe pozaustawowe moratoria kredytowe     
oferowane będą wyłącznie przedsiębiorcom, nie     
będą dostępne dla klientów indywidualnych. Jak      
przypomina ZBP reaktywacja wytycznych EBA nie      
oznacza automatycznego wznowienia moratorium.    
Niezbędne było podjęcie decyzji sektorowej które      
nastąpiło 17 grudnia br. Poniżej przedstawiamy      
główne założenia stanowiska sektora bankowego: 

1. Oferta dla mikro i małego przedsiębiorcy (za        
mikro i małego przedsiębiorcę uważa się podmiot,       
którego obsługa w danej instytucji finansowej      
odbywa się w ramach modelu oceny ryzyka lub        
innego klasyfikowanego jako proces bankowości     
detalicznej (lub innej ekwiwalentnej)): 

● Odroczenie spłat rat kapitałowych lub     
kapitałowo-odsetkowych w trybie   
automatycznym lub uproszczonym zgodnie z     
wnioskiem klienta na wskazany przez niego      
okres wynoszący maksymalnie 3 miesiące (6      
miesięcy dla klientów, którzy nie skorzystali      
dotychczas z pierwotnego moratorium),    
niezależnie od liczby złożonych wniosków     
przez danego klienta.  

● Produkty odnawialne (kredyty w rachunku,     
karty kredytowe), które nie spełniają     
standardowych warunków odnowienia do 31     
marca 2021 r., mogą być odnowione w       
trybie uproszczonym w uzgodnieniu z     
klientem na okres do 3 miesięcy (6 miesięcy        
dla klientów, którzy nie skorzystali     
dotychczas z pierwotnego moratorium),    
istnieje możliwość dodatkowego   
zabezpieczenia transakcji, w tym o     
narzędzia pomocowe oferowane w ramach     
dedykowanych ustaw na okres trwania     
narzędzia pomocowego.  

● Banki nie będą pobierać opłat lub prowizji       
za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków     
dotyczących zawieszenia spłat rat    
kapitałowych lub  
kapitałowo-odsetkowych.  

● W przypadku produktów leasingowych    
następuje odroczenie lub obniżenie spłaty     
raty leasingowej (części kapitałowej) na     
uzgodniony okres, wynoszący maksymalnie    
3 miesiące (6 miesięcy dla klientów, którzy       
nie skorzystali dotychczas z pierwotnego     
moratorium, niezależnie od liczby złożonych     
wniosków przez danego klienta). W     
przypadku produktu faktoringowego   
następuje odroczenie spłaty należnej od     
klienta na uzgodniony okres wynoszący     
maksymalnie 3 miesiące (6 miesięcy dla      
klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z      
pierwotnego moratorium), niezależnie od    
liczby złożonych wniosków przez danego     
klienta.  

2. Oferta dla średnich przedsiębiorców (za      
średniego przedsiębiorcę, uważa się przedsiębiorcę,     
który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich         
lat obrotowych osiągnął roczny obrót netto ze       
sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji        
finansowych nieprzekraczający równowartości w    
złotych 50 milionów euro i nie jest jednocześnie        
mikro i małym przedsiębiorcą, w rozumieniu      
definicji określonej w punkcie 1): 

● Odroczenie spłat rat kapitałowych lub     
kapitałowo-odsetkowych, zgodnie z   
wnioskiem klienta, na wskazany przez niego      
okres, wynoszący maksymalnie   
odpowiednio: 3 miesiące (6 miesięcy dla      
klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z      
wiosennego moratorium) (raty kapitałowe) i     
3 miesiące (raty kapitałowo-odsetkowe),    
niezależnie od liczby złożonych wniosków     
przez danego klienta.  

● Produkty odnawialne (kredyty w rachunku,     
karty kredytowe), które nie spełniają     
standardowych warunków odnowienia do 31     
marca 2021 r., mogą być odnowione w       
trybie uproszczonym w uzgodnieniu z     
klientem na okres do 3 miesięcy (6 miesięcy        
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dla klientów, którzy nie skorzystali     
dotychczas z pierwotnego moratorium),    
istnieje możliwość dodatkowego   
zabezpieczenia transakcji, w tym o narzędzia      
pomocowe oferowane w ramach    
dedykowanych ustaw na okres trwania     
narzędzia pomocowego.  

● W przypadku produktów leasingowych    
następuje odroczenie lub obniżenie spłaty     
raty leasingowej (części kapitałowej) na     
uzgodniony okres, wynoszący maksymalnie    
3 miesiące (6 miesięcy dla klientów, którzy       
nie skorzystali dotychczas z pierwotnego     
moratorium), niezależnie od liczby złożonych     
wniosków przez danego klienta. W     
przypadku produktu faktoringowego   
następuje odroczenie spłaty należnej od     
klienta na uzgodniony okres wynoszący     
maksymalnie 3 miesiące (6 miesięcy dla      
klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z      
pierwotnego moratorium), niezależnie od    
liczby złożonych wniosków przez danego     
klienta.  

3. Oferta dla dużych przedsiębiorców (za dużego       
przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co       
najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat       
obrotowych osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży       
towarów, wyrobów i usług oraz z operacji       
finansowych przekraczający równowartość w złotych     
50 milionów euro): 

● Odroczenie spłat rat kapitałowych zgodnie     
z wnioskiem klienta, na wskazany przez      
niego okres, wynoszący maksymalnie 3     
miesiące (6 miesięcy dla klientów, którzy nie       
skorzystali dotychczas z pierwotnego    
moratorium), niezależnie od liczby złożonych     
wniosków przez danego klienta.  

● Produkty odnawialne (kredyty w rachunku,     
karty kredytowe), które nie spełniają     
standardowych warunków odnowienia do 31     
marca 2021 r., mogą być odnowione w       
trybie uproszczonym w uzgodnieniu z     
klientem na okres do 3 miesięcy (6 miesięcy        
dla klientów, 5 którzy nie skorzystali      
dotychczas z pierwotnego moratorium),    
istnieje możliwość dodatkowego   

zabezpieczenia transakcji, w tym o narzędzia      
pomocowe oferowane w ramach    
dedykowanych ustaw na okres trwania     
narzędzia pomocowego.  

● W przypadku produktów leasingowych    
następuje odroczenie lub obniżenie spłaty     
raty leasingowej (części kapitałowej) na     
uzgodniony okres, wynoszący maksymalnie    
3 miesiące (6 miesięcy dla klientów, którzy       
nie skorzystali dotychczas z pierwotnego     
moratorium), niezależnie od liczby złożonych     
wniosków przez danego klienta. W     
przypadku produktu faktoringowego   
następuje odroczenie spłaty należnej od     
klienta na uzgodniony okres wynoszący     
maksymalnie 3 miesiące (6 miesięcy dla      
klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z      
pierwotnego moratorium), niezależnie od    
liczby złożonych wniosków przez danego     
klienta. 

Terminy: 

Zgodnie z założeniami, moratorium obejmować     
będzie instrumenty pomocowe udzielane od 18      
stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. Wniosek         
będzie należało złożyć odpowiednio wcześniej, tak      
aby bank mógł go rozpatrzyć do 31 marca 2021 r. 

Moratorium, co do zasady, będzie wznowione na       
takich samych zasadach, jak te, obowiązujące do 30        
września 2020 r. (w szczególności, oferowanie      
instrumentów pomocowych tylko w przypadku     
umów kredytu zawartych do 13 marca 2020 r.), z         
poniższymi wyjątkami: 

● ograniczenie moratorium pozaustawowego   
do części grup kredytobiorców najbardziej     
dotkniętych przez Covid-19 (tzw. branże     
zagrożone), tj. wyłącznie dla    
przedsiębiorców (mikro, małych, średnich    
oraz dużych (a więc z wyłączeniem klienta       
indywidualnego), uprawnionych do   
świadczeń z Tarczy Finansowej PFR (z      
rozszerzeniem na przedsiębiorców   
prowadzących działalność w zakresie    
wynajmu powierzchni w obiektach    
handlowych lub usługowych, w tym parkach      
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handlowych, o powierzchni sprzedaży lub     
świadczenia usług powyżej 2000 m2; 

Odroczenie spłat kredytu wynosi:  

● maksymalnie 3 miesiące dla klientów,     
którzy skorzystali już z pierwotnego     
moratorium pozaustawowego (niezależnie od    
dotychczasowego okresu odroczenia   
udzielonego w ramach tego moratorium), 

● maksymalnie 6 miesięcy dla klientów,     
którzy nie skorzystali dotychczas z     
pierwotnego moratorium pozaustawowego 

niezależnie od liczby złożonych wniosków (z      
zastrzeżeniem, że maksymalny okres w     
przypadku odroczenia rat   
kapitałowo-odsetkowych dla średnich   
przedsiębiorców wynosi 3 miesiące). 

UWAGA! Pełną listę banków zrzeszonych w ZBP       
(oferujących odroczenie rat) znajdą państwo TUTAJ. 

Ruszył nabór wniosków o zwolnienie z ZUS 

Przypominamy, że można składać już wnioski o       
zwolnienie z ZUS w ramach tzw. Tarczy Branżowej.        
Wnioski należy składać elektronicznie przez: 

● Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS     
instrukcja jak złożyć wniosek RDZ-B6 przez      
PUE ZUS (plik doc 1,2mb) 

● PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl 
(link do strony zewnętrznej). 

Wniosek można złożyć najpóźniej do 31 stycznia 

2021 r. Więcej szczegółów znajdą Państwo TUTAJ. 

źródło: zbp.pl, zus.pl 
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