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DLA BIZNESU 
 

Ruszyły dopłaty do odsetek z BGK - pierwszym 
bankiem z podpisaną umową jest ING Bank 

Śląski 
 

Bank ING w wydanym wczoraj komunikacie potwierdził       
podpisanie umowy o współpracy z BGK dotyczącej       
realizacji programu dopłat do oprocentowania kredytów.      
Oznacza to, że jest pierwszym bankiem do którego można         
składać wniosek o dopłaty dla nowych i istniejących        
kredytów. 

Przypomnijmy! Fundusz Dopłat do Oprocentowania     
udziela dopłat do oprocentowania kredytów bankowych      
na podstawie umów zawartych do 31 grudnia 2020 r.         
dla przedsiębiorców oraz podmiotów z sektora produkcji       
podstawowej produktów rolnych, którzy znaleźli się w       
trudnej sytuacji finansowej związanej z pandemią      
COVID-19.  

Pomoc realizowana jest za pośrednictwem     
współpracujących z BGK banków kredytujących. Bieżącą      
listę znajdziecie Państwo TUTAJ. 

Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorców oraz      
podmiotów prowadzących działalność w sektorze     
produkcji podstawowej produktów rolnych w rozumieniu      
przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo          
przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z            
2020 r. poz. 424 i 1086) 

Dopłaty są stosowane do kredytów obrotowych      
odnawialnych i nieodnawialnych, udzielanych w złotych,      
w celu zapewnienia płynności finansowej, w szczególności       
krótkoterminowej i średnioterminowej. 

Termin obowiązywania: 

● umowy kredytu lub aneksy zmieniające umowy      
kredytu na umowy kredytu z dopłatą ze środków        
Funduszu Dopłat do Oprocentowania mogą być      
zawierane do 31 grudnia 2020 r.; 

● dopłaty będą wypłacane za okres nie dłuższy niż 12         
miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą. 

 

Kryteria  ubiegania się o kredyt z dopłatami 

O udzielenie kredytu, do którego stosowana jest dopłata do         
oprocentowania, może ubiegać się przedsiębiorca, który      
łącznie spełnia następujące warunki: 

● na 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów        
przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji 

● prowadzi działalność gospodarczą na terytorium     
Polski działalność w sektorze produkcji podstawowej      
produktów rolnych lub zawiesił wykonywanie tej      
działalności po 1 lutego 2020 r. w związku z         
konsekwencjami rozprzestrzeniania COVID-19; 

● nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy; 
● utracił płynność finansową rozumianą jako     

zdolność do spłaty w terminie wymagalnych      
zobowiązań lub jest zagrożony utratą płynności      
finansowej, w związku z konsekwencjami     
rozprzestrzeniania COVID-19. 

Tryb i warunki przyznawania kredytu z dopłatami 

● kredytów z dopłatami udzielają banki, które zawarły       
umowę współpracy z Bankiem Gospodarstwa     
Krajowego, 

● wniosek o udzielenie kredytu z dopłatami      
przedsiębiorca składa do banku udzielającego     
kredytów z dopłatami, 

● do wniosku muszą być dołączone dokumenty      
potwierdzające utratę płynności finansowej lub     
zagrożenie utraty płynności finansowej oraz inne      
dokumenty i oświadczenia wymagane przez bank,      
wynikające z jego wewnętrznych procedur, 

● bank zawiera umowę kredytu z przedsiębiorcą po       
podjęciu pozytywnej decyzji kredytowej, 

● oprocentowanie kredytu z dopłatą będzie naliczane      
według stawki określonej w umowie kredytu z       
dopłatą, z zastrzeżeniem, że nie może ono być        
wyższe niż średnie oprocentowanie pozostałych     
kredytów obrotowych udzielanych przez bank; 
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Wysokość dopłaty 

Dopłata stanowi część odsetek należnych bankowi      
kredytującemu i odpowiada: 

● 2 p.p. w przypadku MŚP, 
● 1 p.p. w przypadku innego przedsiębiorcy. 

Dopłata dotyczy wyłącznie oprocentowania kredytu –      
nie może pomniejszać rat kapitałowych i jest wypłacana do         
kredytów, które nie mają zaległości w spłacie kapitału i         
odsetek. 

UWAGA! Dopłaty nie będą stanowiły przychodu w       
rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób       
fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od       
osób prawnych. 

Dopłaty do oprocentowania kredytów stanowią pomoc      
publiczną dla przedsiębiorcy. Wartość nominalna dopłat      
nie może przekroczyć, na jednego przedsiębiorcę, łącznie z        
inną pomocą udzieloną równowartości kwoty 800 tys. euro        
brutto. 

Jak uzyskać dopłatę do oprocentowania w Banku ING? 

● Składasz wniosek o aneks w oddziale banku. 

● Do wniosku o aneks, oprócz wymaganych      

dokumentów, dołączysz Oświadczenie do linii     

kredytowej z dopłatą do oprocentowania, udzielanej na       

zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom,    

dotkniętym skutkami COVID-19. 

● Bank analizuje Twój  wniosek i dołączone dokumenty. 

● Podpisujesz aneks w oddziale. Możesz korzystać z linii        

kredytowej z niższymi odsetkami. 

WAŻNE! Pula środków na dopłaty jest ograniczona i        
wspólna dla wszystkich banków. Wsparcie dla      
kredytobiorców jest przyznawane na podstawie procedury      
określonej w Ustawie o dopłatach do oprocentowania       
kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie     
płynności finansowej firmom dotkniętym skutkami     
COVID-19. 

Źródło:  bgk.pl, ing.pl 
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