„Rząd przeznaczył 212 mld zł
na Tarczę Antykryzysową”
Świat zmienia się na naszych oczach. Prognozy gospodarcze stają się nieaktualne w ciągu
kilku dni. Firmy tracą przychody i mają problemy z utrzymaniem płynności. Dotyczy to
praktycznie wszystkich branż i firm różnej
wielkości: od mikroprzedsiębiorstw po duże
korporacje.
W odpowiedzi na kryzys rząd utworzył pakiet
pomocowy wartości ok. 10% PKB, czyli 212 miliardów zł. Bank Gospodarstwa Krajowego jest
częścią tych antykryzysowych rozwiązań.
Dzięki współpracy różnych resortów, instytucji rozwoju i sektora finansowego, wprowadziliśmy w szybkim tempie zmiany w gwarancjach de minimis, które dają większy dostęp
do kredytów firmom z sektora MŚP. Program

GWARANCJE DE MINIMIS
NA POMOC POLSKIM
FIRMOM
Koronawirus uderzył w biznes i poważnie
zachwiał kondycją firm na całym świecie.
Polskie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które przez pandemię już są lub
będą w trudnej sytuacji, mogą liczyć na
wsparcie. Z pomocą, na jeszcze korzystniejszych warunkach niż dotychczas, przychodzą gwarancje de minimis.
Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy
z resortami rozwoju i finansów oraz sektorem
bankowym przygotował nowe, lepsze warunki
udzielania gwarancji. Mają pomóc zachować
płynność finansową przedsiębiorców z sektora MŚP, spełniającym kryteria określone w
programie de minimis, niezależnie od branży.
Zmiany polegają na zwiększeniu maksymalnego zabezpieczenia z 60% do 80% kwoty
kredytu (wartość gwarancji to maksymalnie
3,5 mln zł). BGK zrezygnował z pobierania prowizji za udzielenie za pierwszy rok, która wcześniej wynosiła 0,5 proc., a okres zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego wydłużył z 27
do 39 miesięcy. Dzięki tym zmianom możliwe
będzie wygenerowanie 20 mld zł dodatkowej
akcji kredytowej.

PRZEDSIĘBIORCO - JAK
I GDZIE SKORZYSTASZ
Z GWARANCJI DE MINIMIS?

Jakie korzyści daje
gwarancja de minimis?
możesz starać się o kredyt, nawet
jeśli masz krótką historię kredytową
albo nie masz wystarczającego
majątku na jego zabezpieczenie
nie musisz zastawiać swojego
majątku, jeśli kredyt zabezpieczysz
gwarancją de minimis
oszczędzasz czas – wszystkie
formalności załatwisz bezpośrednio
w banku kredytującym wraz
z uzyskaniem kredytu
nie ponosisz kosztów za
ustanowienie zabezpieczenia
– BGK nie pobiera prowizji
za udzielenie gwarancji
bank kredytujący może obniżyć
marżę lub prowizję za kredyt
w trakcie korzystania z kredytu
z gwarancją de minimis nie musisz
składać żadnych sprawozdań

NOWE WARUNKI

GWARANCJI DE MINIMIS

 zrost zakresu maksymalnego zabezpiew
czenia do 80% kwoty kredytu
 rak prowizji pobieranej przez BGK za
b
pierwszy rok udzielenia gwarancji
 łuższy okres gwarancji spłaty kredytu
d
obrotowego: do 39 miesięcy

Czym są de minimis?
Gwarancje de minimis to program wsparcia
dla przedsiębiorców z sektora MŚP, który ułatwia im dostęp do finansowania. Program jest
realizowany z rządowego programu „Wspieranie
przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń
i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”.
BGK gwarantuje mikro-, małemu lub średniemu
przedsiębiorcy zabezpieczenie spłaty kredytu
obrotowego lub inwestycyjnego.
Dla firm, które nie mają długiej historii kredytowej albo wystarczającego majątku na zabezpieczenie spłaty kredytu, gwarancje BGK są często
jedyną drogą do jego uzyskania. Dodatkowo,
objęcie nimi kredytu pozwala firmie uzyskać korzystniejsze warunki kredytowania np: dłuższy
okres finansowania, niższą marżę lub prowizję.
Gdyby nie uczestnictwo w programie, sześć na
dziesięć polskich przedsiębiorstw miałoby ograniczony dostęp do finansowania.

s
 prawdź w banku (najlepiej w tym, w którym
masz rachunek) szczegółowe warunki, na jakich
możesz uzyskać kredyt z gwarancją de minimis
zawnioskuj o kredyt na określonych warunkach,
proponując jako zabezpieczenie gwarancję de
minimis Banku Gospodarstwa Krajowego
wraz z wnioskiem o kredyt złóż wniosek
o zabezpieczenie go gwarancją de minimis
bank kredytujący oceni Twoją zdolność
kredytową i przedstawi do wypełnienia umowę,
w której zawarte będą informacje o udzielonej
gwarancji de minimis, jako zabezpieczeniu
kredytu. Bank kredytujący przyjmie weksel
jako zabezpieczenie
jeśli masz wątpliwości jak go wypełnić,
zapytaj pracownika banku, w którym
wnioskujesz o kredyt. Dokumenty złóż
bezpośrednio w tym banku
zapoznaj się uważnie z warunkami udzielenia
i zabezpieczenia kredytu, które przedstawi Ci
bank kredytujący
z treścią wniosku o gwarancję de minimis,
załącznikiem oraz z warunkami udzielania
gwarancji możesz wcześniej zapoznać się
na stronie BGK: www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/
poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/
jeżeli spełniasz warunki, bank kredytujący
podejmie decyzję – na podstawie Twojej
zdolności kredytowej i obowiązujących
w tym banku zasad - o udzieleniu Ci kredytu
zabezpieczonego gwarancją de minimis

gwarancji de minimis jest znany od 2013 r. Dotychczas skorzystało z niego 160 tysięcy firm
w całej Polsce.
Szacujemy, że zabezpieczenia na nowych
warunkach pozwolą wygenerować 20 mld zł
dodatkowej akcji kredytowej, która pomoże
firmom utrzymać płynność.
Cały czas pracujemy nad kolejnymi, skutecznymi rozwiązaniami. Dziś realizacja naszej misji - wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju – ma szczególne znaczenie.
Beata Daszyńska-Muzyczka,
prezes zarządu
Banku Gospodarstwa Krajowego

JAK UZYSKAĆ GWARANCJĘ
- KROK PO KROKU
WYBIERZ BANK
KREDYTUJĄCY
(NAJLEPIEJ TEN, W KTÓRYM
MASZ RACHUNEK BIEŻĄCY)

ZŁÓŻ WNIOSEK
O KREDYT
Z ZABEZPIECZENIEM
W FORMIE GWARANCJA BGK

WYPEŁNIJ WNIOSEK
O GWARANCJĘ WRAZ
Z ZAŁĄCZNIKIEM

POCZEKAJ NA DECYZJĘ
BANKU KREDYTUJĄCEGO

ZAPOZNAJ SIĘ
Z PRZEDSTAWIONYMI
WARUNKAMI
I PODPISZ UMOWĘ

 o zaakceptowaniu przez Ciebie warunków
p
kredytu, zawarta zostanie umowa kredytowa.
Wraz z podpisaniem umowy wystawiasz
na rzecz BGK weksel własny in blanco wraz
z deklaracją wekslową
b
 ank kredytujący wyda Ci zaświadczenie
o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
w dniu udzielenia gwarancji
o
 d gwarancji udzielonych do 31 grudnia
2020 r. bank kredytujący nie będzie pobierał
opłaty prowizyjnej na rzecz BGK za pierwszy
rok gwarancji
PAMIĘTAJ, ŻE BANK KREDYTUJĄCY:
udzieli Ci informacji w sprawie wniosku
o kredyt i gwarancji
rozpatrzy Twój wniosek
 odejmie decyzję o objęciu kredytu gwarancją
p
i o jego uruchomieniu
 oinformuje Cię o podjętej w tej sprawie
p
decyzji
ma własne procedury i określa czas rozpatrywania wniosku
rozpatrzy Twoje ewentualne odwołania od
decyzji kredytowej i warunków objęcia kredytu gwarancją
Więcej informacji: o gwarancji de minimis znajdziesz
na stronie BGK: www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/
poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/

Nie tylko gwarancje de minimis
Pakiet pomocowy BGK to szereg rozwiązań wspierających przedsiębiorców.
Wśród nich są: korzystniejsze warunki pożyczek unijnych, dopłaty do oprocentowania kredytów
bankowych, a także rozwiązania gwarancyjne dla dużych firm.

Fundusz Gwarancji
Płynnościowych
Dla kogo: dla średnich i dużych firm

Produkt jest już dostępny w bankach współpracujących z BGK. Więcej informacji na:
www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-nainnowacje-technologiczne/

Na czym będzie polegało to rozwiązanie?
 ożliwość wnioskowania do banku kredym
tującego o zabezpieczenie spłaty kredytu
(gwarancję)
zabezpieczenie do 80 proc. kwoty kredytu

stosuje
się go w przypadku nowych lub
odnawialnych kredytów
 wota kredytu objętego gwarancją
k
- do 250 mln zł
okres gwarancji - maksimum 27 miesięcy
okres kredytu - maksimum 24 miesiące
kwota gwarancji - od 3,5 mln zł do 200 mln zł
 rzeznaczenie kredytu - zapewnienie płynp
ności finansowej

Dopłaty do oprocentowania
kredytów
Dla kogo: dla wszystkich przedsiębiorców
dotkniętych skutkami epidemii COVID-19
niezależnie od wielkości i branży
Jakie rozwiązania planujemy?
rodzaj kredytu - kredyt obrotowy

okres
objęcia kredytu dopłatami
- maksymalnie 12 miesięcy
Produkt jest w przygotowaniu, będzie dostępny w bankach współpracujących z BGK.

 rowizje od gwarancji uzależnione od okrep
su kredytu i wielkości firmy

Fundusz gwarancji
płynnościowych
Kredyt na innowacje
technologiczne
Dopłaty do
oprocentowania kredytów
Pożyczki unijne dla MŚP
Biznesmax

 ydłużenie terminu na podpisanie umowy
w
kredytowej z 30 do 60 dni

prowadzenie paneli zdalnych (aby nie
w
narażać
przedsiębiorców
i
ekspertów
na konieczność osobistego, fizycznego
uczestnictwa w panelach oceniających
projekty)

Ponadto nie są naliczane podwyższone odsetki w odniesieniu do zaległości wynikających z epidemii COVID-19 i nie są podejmowane działania windykacyjne.
Jeśli pożyczkobiorca chce skorzystać z tych
rozwiązań, powinien skontaktować się z pośrednikiem finansowym, z którym zawarł umowę o udzielenie pożyczki.
Produkt już dostępny u pośredników finansowych współpracujących z BGK. Ich lista dostępna na stronie: www.pozyczkiunijne.bgk.pl

Gwarancja ta zabezpiecza spłatę kredytu
i jednocześnie zawiera dopłatę do jego oprocentowania.
Co się zmienia?
 ożliwość obejmowania gwarancją kredytu
m
obrotowego odnawialnego, w tym pożyczki w rachunku bieżącym (dotychczas była
dostępna tylko dla kredytu inwestycyjnego)
 rak obowiązku przedkładania przez kreb
dytobiorców planu projektu inwestycyjnego
(w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc
de minimis)

ydłużenie okresu obowiązywania 5%
w
stawki rocznej dla wyliczenia dopłaty do
oprocentowania kredytu

 ydłużenie terminu naboru wniosków do 24
w
czerwca 2020 r.


w
ydłużenie
terminu
na
dostarczenie
dokumentacji środowiskowej z 10 na 12
miesięcy

niższego oprocentowania pożyczek

r ezygnacja z katalogu kosztów kwalifikowanych

Co się zmieniło?


w
ydłużenie
terminu
na
dostarczenie
dokumentów niezbędnych do podpisania
umowy o dofinansowanie z 37 do 67 dni

zawieszenia spłat na okres 4 miesięcy

Dla kogo: dla mikro-, małych i średnich firm

Dla kogo: dla małych i średnich firm
W tym programie przedsiębiorca, który realizuje inwestycję, może uzyskać dotację do
70% wartości projektu, pod warunkiem że finansuje ją kredytem na innowacje technologiczne, zaciągniętym w banku współpracującym z BGK.

 odatkowej, 6-miesięcznej lub dłuższej
d
(w zależności od programu) karencji w spłacie kapitału lub

Biznesmax

Z tego rozwiązania będą mogły skorzystać
firmy, które na dzień 1 lutego 2020 nie miały
zaległości w ZUS, US i banku kredytującym.
Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych mają być udzielane do końca 2020
roku. Produkt będzie dostępny już w kwietniu,
w bankach współpracujących z BGK.

Kredyt na innowacje
technologiczne

Co się zmieniło? Pożyczkobiorca ma możliwość uzyskania:

Pożyczki unijne dla MŚP
Dla kogo: dla mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw
Pożyczki unijne to szereg produktów finansowych na działalność bieżącą i inwestycje,
których źródłem są środki europejskie z Regionalnych Programów Operacyjnych. Warunki tych produktów, a także grupy odbiorców
są różne w każdym województwie.


w
prowadzenie
dodatkowego
kryterium
umożliwiającego skorzystanie z proinnowacyjnej ścieżki oceny także firmom
efektywnym
ekologicznie.
To
umożliwi im uzyskiwanie kredytów obrotowych
i inwestycyjnych, niekoniecznie związanych
z efektem ekologicznym
Produkt
będzie
dostępny
jeszcze
w kwietniu, w bankach współpracujących
z BGK. Więcej informacji na: www.bgk.pl/
przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/
gwarancja-biznesmax/

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – wsparcie z
Jakie wsparcie możesz uzyskać w ZUS?
 wolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek
z
świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne
ś
 wiadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność
u
 lga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej, czyli odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności
z tytułu składek
Aby uzyskać wsparcie z ZUS, musisz złożyć odpowiedni wniosek. Wszystkie dokumenty można złożyć przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS - bez wychodzenia z domu – przez internet. Jeżeli nie masz jeszcze profilu na portalu PUE ZUS, możesz go założyć
online – przy użyciu podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego/login.gov lub bankowości elektronicznej.

