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Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady, na jakich Bank
Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie udziela kredytów na działalność gospodarczą
oraz działalność leczniczą.
§ 2.
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego;
2) decyzja finansowa – podejmowaną przez BGK decyzję o udzieleniu kredytu na warunkach
w niej określonych, o odmowie udzielenia kredytu lub o zmianie warunków, na których kredyt
został udzielony;
3) działalność lecznicza – działalność w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej;
4) dzień roboczy – dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy, w którym BGK prowadzi działalność;
5) harmonogram spłat – terminy i wysokości spłat kredytu określone w Umowie kredytu lub
w załączniku do Umowy kredytu;
6) karencja / okres karencji – okres zawieszenia spłaty kapitału kredytu liczony od daty
ostatecznego wykorzystania kredytu do daty poprzedzającej dzień spłaty kredytu/pierwszej raty
kredytu;
7) Komunikat Banku – informację podawaną do wiadomości klientów BGK, udostępnioną
w Oddziałach lub na stronie internetowej BGK pod adresem www.bgk.com.pl lub w innej formie
uzgodnionej indywidualnie z Kredytobiorcą;
8) kredyt odnawialny – kredyt, w przypadku którego spłata całości lub części wykorzystanego
kredytu powoduje jego odnowienie o kwotę spłaty i możliwość wielokrotnego wykorzystania
w okresie kredytowania do kwoty limitu kredytowego;
9) kredyt nieodnawialny - kredyt, w przypadku którego spłata całości lub części wykorzystanego
kredytu nie powoduje jego odnowienia;
10) Kredytobiorca – przedsiębiorcę lub podmiot leczniczy, korzystający z kredytu w BGK na
podstawie Umowy kredytu;
11) limit kredytowy - kwotę, do jakiej Kredytobiorca może się zadłużać z tytułu kredytu w formie
linii kredytowej lub w rachunku bieżącym;
12) okres kredytowania – określony w Umowie kredytu okres, na jaki kredyt został udzielony,
tj. okres od daty zawarcia Umowy kredytu do daty całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami;
13) odsetki maksymalne – odsetki, których maksymalna wysokość w stosunku rocznym nie
może przekroczyć czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku
Polskiego;
14) okres odsetkowy - określony w Umowie kredytu, okres, za który naliczane są odsetki z tytułu
wykorzystanego kredytu;
15) podmiot leczniczy – podmiot leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej;
16) promesa udzielenia kredytu – pisemne przyrzeczenie udzielenia przez BGK kredytu na
warunkach w nim określonych;
17) przedsiębiorca – przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej;
18) rachunek kredytowy – wydzielony rachunek otwarty w BGK dla celów ewidencjonowania
operacji związanych z kredytem;
19) rachunek rozliczeniowy - rachunek bankowy, bieżący lub pomocniczy, służący do
przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, prowadzony w BGK na zasadach określonych
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w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych
klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego”;
20) SIWZ – specyfikację istotnych warunków zamówienia określoną w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a także warunki udzielenia zamówienia
publicznego określone w sposób inny niż w SIWZ - zgodnie z wymienioną ustawą;
21) stawka bazowa – określoną w Umowie kredytu stopę procentową, w oparciu o którą BGK
określa oprocentowanie kredytu;
22) Tabela kursów – obowiązującą w BGK Tabelę kursów walut Banku Gospodarstwa Krajowego
zawierającą kursy kupna i sprzedaży walut wymienialnych w PLN, stosowane w rozliczeniach
obrotu walutowo - dewizowego za pośrednictwem BGK, publikowaną na stronie internetowej
BGK pod adresem www.bgk.com.pl. BGK może w ciągu dnia roboczego dokonać zmian Tabeli
kursów;
23) Taryfa opłat i prowizji - obowiązującą w BGK Taryfę opłat i prowizji za czynności bankowe
w Banku Gospodarstwa Krajowego, udostępnioną Komunikatem Banku;
24) Umowa kredytu – umowę zawartą pomiędzy BGK a Kredytobiorcą, w której uregulowane
zostały warunki udzielenia, wykorzystania i spłaty kredytu;
25) Wnioskodawca – przedsiębiorcę lub podmiot leczniczy, ubiegający się o kredyt;
26) wypowiedzenie Umowy kredytu – oświadczenie woli złożone przez Kredytobiorcę albo BGK
w celu rozwiązania Umowy kredytu;
27) zdolność kredytowa – zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami
w umownych terminach spłaty.
Rozdział 2
Przeznaczenie i rodzaje kredytów
§ 3.
Kredyt może być udzielony:
1) przedsiębiorcy i podmiotowi leczniczemu - na finansowanie przedsięwzięć związanych
z rozpoczęciem lub prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) podmiotowi leczniczemu udzielającemu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia - na
finansowanie bieżącej działalności, w ramach kredytu obrotowego w odnawialnej linii
kredytowej.
§ 4.
Ze względu na cel kredytowania wyróżnia się następujące rodzaje kredytów:
1) kredyt obrotowy, który może być przeznaczony na:
a) finansowanie bieżących zobowiązań płatniczych oraz zakup towarów i usług związanych
z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej,
b) spłatę kredytu obrotowego zaciągniętego w innym banku lub BGK,
c) finansowanie przedmiotowe kontraktu;
2) kredyt inwestycyjny, który może być przeznaczony na finansowanie inwestycji materialnych,
niematerialnych i finansowych polegających na:
a) odtworzeniu, powiększeniu lub modernizacji istniejącego majątku trwałego
Wnioskodawcy,
b) stworzeniu, zakupie nowych środków trwałych oraz pierwszym wyposażeniu w środki
obrotowe, niezbędne do uruchomienia działalności gospodarczej,
c) spłacie kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku lub BGK,
d) refinansowaniu wydatków wymienionych w lit. a - b poniesionych nie wcześniej niż
6 miesięcy przed złożeniem wniosku o kredyt, z wyłączeniem wydatków poniesionych na
zakup nieruchomości,
e) uzupełnieniu finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych wspieranych środkami
z funduszy celowych, programów rządowych oraz instytucji międzynarodowych.
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§ 5.
1. Kredyt obrotowy udzielany jest jako:
1) kredyt otwarty w rachunku bieżącym (odnawialny) - na finansowanie powtarzalnych
transakcji w taki sposób, że każdy wpływ środków pieniężnych na rachunek bieżący
powoduje spłatę i odnowienie kredytu otwartego w rachunku bieżącym o kwotę spłaty
i możliwość jego wielokrotnego wykorzystania w okresie kredytowania w ramach limitu
kredytowego;
2) kredyt w rachunku kredytowym:
a) nieodnawialny wypłacany jednorazowo lub w transzach,
b) w odnawialnej linii kredytowej - na finansowanie powtarzalnych transakcji w taki sposób,
że każda spłata kredytu powoduje jego odnowienie o kwotę spłaty i możliwość
wielokrotnego wykorzystania kredytu w okresie kredytowania w ramach limitu
kredytowego.
2. Kredyt inwestycyjny udzielany jest jako kredyt w rachunku kredytowym, wypłacany jednorazowo
lub w transzach.
§ 6.
1. BGK udziela Kredytobiorcy kredytu, w wysokości i w walucie wskazanej w Umowie kredytu.
Kredyt może być udzielony w PLN, EUR, USD, CHF lub jako kredyt indeksowany kursem
waluty obcej, gdzie walutą stanowiącą podstawę indeksacji może być EUR, USD, CHF,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Kredyt otwarty w rachunku bieżącym jest udzielany wyłącznie w PLN.
Rozdział 3
Warunki udzielenia kredytu
§ 7.
1. Warunkiem udzielenia kredytu jest:
1) posiadanie przez Wnioskodawcę zdolności kredytowej, z zastrzeżeniem postanowień § 8
ust. 1 i 2;
2) przedstawienie propozycji prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z odsetkami;
3) posiadanie przez Wnioskodawcę rachunku rozliczeniowego w BGK;
4) zapewnienie przez Wnioskodawcę wkładu własnego w finansowane przedsięwzięcie,
w przypadku kredytu inwestycyjnego;
5) przedstawienie przez Wnioskodawcę zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia
umowy/umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, w przypadku kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej dla podmiotów
udzielających świadczeń opieki zdrowotnej.
2. W przypadku kredytu otwartego w rachunku bieżącym wymagane jest posiadanie rachunku
bieżącego w BGK lub w innym banku, od co najmniej 3 miesięcy.
3. W przypadku Wnioskodawcy posiadającego rachunek bieżący w innym banku, dopuszczalne
jest udzielenie kredytu, pod warunkiem otwarcia rachunku bieżącego w BGK przed zawarciem
Umowy kredytu.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia
zaświadczenia o średniomiesięcznych wpływach na rachunek bieżący w innym banku za okres
3 miesięcy przed złożeniem wniosku o kredyt, a w przypadku, gdy działalność gospodarcza
prowadzona przez Wnioskodawcę ma charakter sezonowy - za okres dłuższy niż 3 miesiące,
uwzględniający tę sezonowość.
§ 8.
1. Posiadanie zdolności kredytowej przez Wnioskodawcę nie zobowiązuje BGK do udzielenia
kredytu.
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2. W wyjątkowych przypadkach kredyt może być udzielony Wnioskodawcy nieposiadającemu
zdolności kredytowej pod warunkiem:
1) ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu;
2) przedstawienia, niezależnie od zabezpieczenia spłaty kredytu, programu naprawy
gospodarki Wnioskodawcy, zwanego programem naprawczym, którego realizacja zapewni według oceny BGK - uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie.
3. Przedsiębiorca może wystąpić do BGK z wnioskiem o przekazanie wyjaśnienia dotyczącego
dokonanej przez BGK oceny jego zdolności kredytowej.
4. Za sporządzenie wyjaśnienia, o którym mowa w ust. 3, BGK pobiera opłatę zgodnie
z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji.
Rozdział 4
Wniosek o udzielenie kredytu
§ 9.
1. Kredyt udzielany jest na wniosek o udzielenie kredytu sporządzony na formularzu BGK,
podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw
i obowiązków majątkowych w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy.
2. Dokumentem stanowiącym podstawę ubiegania się o kredyt może być również SIWZ, który jest
rozpatrywany jak wniosek o udzielenie kredytu.
3. Za analizę wniosku o udzielenie kredytu BGK pobiera opłatę zgodnie z obowiązującą Taryfą
opłat i prowizji.
Rozdział 5
Promesa udzielenia kredytu
1.
2.
3.

4.

5.

§ 10.
Na wniosek Wnioskodawcy BGK może wydać promesę udzielenia kredytu.
Promesa udzielenia kredytu zachowuje ważność w okresie 90 dni od daty jej wystawienia.
BGK może odmówić zawarcia Umowy kredytu, pomimo uprzedniego udzielenia promesy
udzielenia kredytu, jeżeli przed podpisaniem Umowy kredytu wystąpiła w odniesieniu do
Wnioskodawcy którakolwiek z okoliczności opisanych w § 22 ust. 1, albo ogłoszono upadłość
Wnioskodawcy.
W przypadku niepodpisania przez Wnioskodawcę Umowy kredytu w terminie ważności promesy
udzielenia kredytu oraz w przypadkach odmowy zawarcia Umowy kredytu przez BGK z
przyczyn, o których mowa w ust. 3, promesa udzielenia kredytu wygasa.
W przypadku wygaśnięcia promesy udzielenia kredytu w sytuacjach, o których mowa w ust. 3
i 4, pobrana od Wnioskodawcy opłata za analizę wniosku o udzielenie kredytu oraz prowizja
z tytułu wydania promesy udzielenia kredytu nie podlegają zwrotowi.
Rozdział 6
Zasady zawarcia i zmiany Umowy kredytu

§ 11.
1. Udzielenie kredytu następuje:
1) na podstawie Umowy kredytu zawartej na piśmie pomiędzy BGK a Kredytobiorcą;
2) na warunkach i zgodnie z postanowieniami Umowy kredytu i Regulaminu.
2. Podpisanie Umowy kredytu następuje w terminie uzgodnionym z Wnioskodawcą,
a w przypadku wydania promesy udzielenia kredytu, w terminie ważności promesy.
3. W przypadku niepodpisania przez Wnioskodawcę Umowy kredytu w terminie określonym
w ust. 2, decyzja finansowa traci moc, a pobrana od Wnioskodawcy opłata za analizę wniosku
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o udzielenie kredytu nie podlega zwrotowi.
§ 12.
1. W imieniu Kredytobiorcy Umowę kredytu podpisują osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu i na rzecz
Kredytobiorcy.
2. Kredytobiorca podpisuje Umowę kredytu w obecności pracownika BGK.
§ 13.
W przypadku, gdy Kredytobiorcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub
wspólnicy spółki cywilnej pozostający w związku małżeńskim objętym ustrojem małżeńskiej
wspólności majątkowej, współmałżonek wyraża zgodę na zaciągnięcie kredytu w formie
pisemnego oświadczenia, stanowiącego integralną część Umowy kredytu.
1.

2.

3.

4.
5.

§ 14.
Zmiany w Umowie kredytu są dokonywane w formie pisemnego aneksu, z wyłączeniem:
1) zmiany oprocentowania kredytu wynikającej ze zmiany stawki bazowej, dokonanej zgodnie
z zasadami określonymi w § 24 ust. 2 pkt 3 oraz związanej z tym zmiany harmonogramu
spłat;
2) zmiany oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, o którym mowa § 35;
3) zmiany harmonogramu spłat, o której mowa w § 23 ust. 3 i § 28 ust. 6, o ile zmiana ta nie
powoduje wydłużenia okresu kredytowania ani zwiększenia wysokości którejkolwiek z rat
kredytu;
4) zmiany harmonogramu spłat w wyniku zmiany oprocentowania kredytu wskutek czasowego
podwyższenia marży BGK, o której mowa w § 38 ust. 2 pkt 1.
Zmiana warunków Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy, może być dokonana pod
warunkiem złożenia przez Kredytobiorcę pisemnego wniosku o zmianę:
1) Umowy kredytu wraz z uzasadnieniem, nie później niż na 30 dni przed wnioskowaną przez
Kredytobiorcę datą zmiany Umowy kredytu, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) harmonogramu spłat, nie później niż na 30 dni przed wnioskowaną przez Kredytobiorcę datą
zmiany harmonogramu, z tym że w przypadku późniejszego złożenia wniosku,
dotychczasowy harmonogram spłat obowiązuje do czasu podpisania aneksu, z
zastrzeżeniem § 28,
oraz zaakceptowania wniosku Kredytobiorcy przez BGK.
Kredytobiorca ma prawo złożyć w BGK wniosek o zmianę waluty kredytu, jeżeli kredyt jest
oferowany przez BGK w walucie wnioskowanej przez Kredytobiorcę. BGK, przed podjęciem
decyzji o zmianie waluty kredytu, ma prawo zażądać od Kredytobiorcy przedłożenia
dokumentów, o których mowa w § 15 pkt 1. Zmiana waluty kredytu wymaga sporządzenia
aneksu do Umowy kredytu, aneksów do umów dotyczących prawnych zabezpieczeń spłaty
kredytu oraz złożenia wniosków o zmianę treści wpisów dotyczących tych zabezpieczeń we
właściwych rejestrach, w których ujawnione zostały prawne zabezpieczenia spłaty kredytu
związane z danym kredytem, np.: w rejestrze zastawów oraz w księdze wieczystej.
Każda zmiana warunków Umowy kredytu wymaga pisemnej zgody Poręczycieli oraz innych
osób będących dłużnikami BGK z tytułu prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu.
Za czynności związane ze zmianą Umowy kredytu BGK pobiera prowizje i opłaty zgodnie
z Taryfą opłat i prowizji obowiązującą w dniu wykonywania tych czynności.
Rozdział 7
Obowiązki Kredytobiorcy w okresie obowiązywania Umowy kredytu

§ 15.
W okresie obowiązywania Umowy kredytu Kredytobiorca zobowiązany jest do:
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1) przedstawiania - na żądanie BGK – informacji i dokumentów niezbędnych do oceny jego
sytuacji finansowej i gospodarczej oraz umożliwiających kontrolę wykorzystania i spłaty
kredytu;
2) umożliwienia pracownikom BGK lub osobom upoważnionym przez BGK przeprowadzania
inspekcji:
a) w siedzibie Kredytobiorcy oraz w miejscu prowadzenia działalności,
b) w miejscu lokalizacji/przechowywania przedmiotów stanowiących prawne
zabezpieczenie spłaty kredytu,
c) w miejscu realizacji inwestycji w przypadku kredytów inwestycyjnych,
oraz wglądu do dokumentacji związanej z oceną sytuacji prawnej, ekonomicznej i finansowej
Kredytobiorcy oraz wartości prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu;
3) dostarczania na żądanie BGK, przed uruchomieniem kolejnych transz kredytu, dokumentów
stwierdzających ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu lub przekazania BGK
przedmiotu zabezpieczenia, stosownie do rodzaju zabezpieczenia lub postanowień Umowy
kredytu;
4) przedkładania aktualnego operatu szacunkowego nieruchomości, w przypadku
zabezpieczenia kredytu hipoteką, zgodnie postanowieniami Umowy kredytu.
§ 16.
W okresie obowiązywania Umowy kredytu Kredytobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego
informowania BGK o:
1) ubieganiu się o kredyt lub gwarancję w innym banku, o zamiarze udzielenia poręczenia,
sprzedaży posiadanego majątku lub jego obciążenia na rzecz osób trzecich w formie
ustanowienia hipoteki, zastawu bądź przewłaszczenia;
2) decyzjach, działaniach, faktach i zamierzeniach mających istotny wpływ na sytuację prawną,
majątkową lub ekonomiczno–finansową Kredytobiorcy, w szczególności o: przekształceniach
organizacyjno–prawnych i zmianach w organach zarządzających, złożeniu wniosku
w sprawie wszczęcia likwidacji, naprawczego lub upadłościowego, a także o wszczęciu tych
postępowań, wszczęciu przeciwko Kredytobiorcy procesu cywilnego lub postępowania
egzekucyjnego;
3) obniżeniu realnej wartości ustanowionych prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu;
4) zmianach w zakresie powiązań kapitałowych, organizacyjnych i innych pomiędzy
Kredytobiorcą a podmiotami lub osobami fizycznymi, ponoszącymi wspólne ryzyko
gospodarcze;
5) innych zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na działalność Kredytobiorcy i jego
zdolność do spłaty zobowiązań wynikających z Umowy kredytu;
6) zmianie: firmy, nazwiska, adresu siedziby, adresu korespondencyjnego i adresu poczty
elektronicznej, pod rygorem uznania za skuteczne doręczenia korespondencji kierowanej do
Kredytobiorcy pod ostatnio podane BGK adresy;
7) zmianie: firmy, nazwiska, adresu siedziby, adresu korespondencyjnego i adresu poczty
elektronicznej (o ile był wskazany w umowie dotyczącej prawnych zabezpieczeń spłaty
kredytu) Poręczycieli oraz innych osób będących dłużnikami BGK z tytułu prawnego
zabezpieczenia spłaty kredytu.
Rozdział 8
Zabezpieczenie spłaty kredytu
§ 17.
1. Kredytobiorca zobowiązany jest do ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu
określonego w Umowie kredytu.
2. Dokumenty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu stanowią
integralną część Umowy kredytu.
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3. Kredytobiorca ponosi koszty związane z ustanowieniem, odnowieniem, zmianą i zwolnieniem
prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu, a także ubezpieczeniem przedmiotu zabezpieczenia,
oraz:
1) koszty wykonania, zleconej przez BGK, opinii rzeczoznawcy majątkowego o przedmiocie
zabezpieczenia, w tym koszty oszacowania wartości przedmiotu zabezpieczenia;
2) koszty wykonania inspekcji, zleconej przez BGK firmie zewnętrznej, posiadającej stosowne
kwalifikacje, dotyczącej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, i koszty sporządzenia
raportu z inspekcji.
4. BGK ma prawo żądania ustanowienia przez Kredytobiorcę dodatkowego prawnego
zabezpieczenia spłaty kredytu, a Kredytobiorca jest zobowiązany w terminie określonym przez
BGK ustanowić je na swój koszt, w przypadku, gdy w ocenie BGK:
1) wystąpiło zagrożenie spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminie określonym w Umowie
kredytu;
2) nastąpił istotny spadek wartości ustanowionych prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu.
Rozdział 9
Uruchomienie i wykorzystanie kredytu
§ 18.
1. Uruchomienie kredytu następuje w formie bezgotówkowej. Szczegółowe warunki uruchomienia
określa Umowa kredytu.
2. Kredytobiorca zobowiązany jest do przedstawienia na każde żądanie BGK dokumentów
potwierdzających wykorzystanie kredytu zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie
kredytu (faktury/rachunki i inne dokumenty podlegające akceptacji przez BGK).
§ 19.
1. Wykorzystanie kredytu obrotowego w rachunku kredytowym następuje poprzez realizację
dyspozycji pokrycia płatności związanych z celem kredytowania na rachunek wskazany przez
Kredytobiorcę.
2. Nieuruchomienie kredytu w terminie określonym w Umowie kredytu powoduje wygaśnięcie
Umowy kredytu oraz konsekwencje określone w § 23 ust. 4.
§ 20.
1. Wykorzystanie kredytu otwartego w rachunku bieżącym następuje na podstawie dyspozycji
Kredytobiorcy w ciężar jego rachunku bieżącego.
2. Kredyt otwarty w rachunku bieżącym może być udzielony na kolejny okres z dotychczasowym
limitem kredytowym, pod warunkiem, że:
1) dotychczasowy kredyt otwarty w rachunku bieżącym był wykorzystywany zgodnie
z warunkami Umowy kredytu, w szczególności Kredytobiorca regulował w terminie spłatę
odsetek od wykorzystanego kredytu;
2) Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie nowego kredytu otwartego w rachunku bieżącym
albo wniosek o przedłużenie okresu kredytowania kredytu otwartego w rachunku bieżącym
co najmniej na 30 dni przed umownym terminem spłaty dotychczasowego kredytu otwartego
w rachunku bieżącym;
3) kwota średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieżący w dotychczasowym okresie
kredytowania nie była niższa od kwoty dotychczasowego limitu kredytowego;
4) nie zaistniały przesłanki formalno-prawne lub finansowe i gospodarcze przemawiające za
odmową udzielenia kredytu na kolejny taki sam okres.
3. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2, BGK zawiera z Kredytobiorcą:
1) nową Umowę kredytu otwartego w rachunku bieżącym, przy czym Kredytobiorca
zobowiązany jest do spłaty wykorzystanej kwoty kredytu albo
2) w przypadku przedłużenia okresu kredytowania - aneks do Umowy kredytu otwartego
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w rachunku bieżącym, bez konieczności spłaty przez Kredytobiorcę wykorzystanej części
kredytu.
4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 1, BGK pobiera od Kredytobiorcy prowizję za udzielenie
kredytu w wysokości zgodnej z obwiązującą na dzień zawarcia nowej Umowy kredytu Taryfą
opłat i prowizji.
5. W sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, BGK pobiera od Kredytobiorcy prowizję za
przedłużenie okresu kredytowania w wysokości zgodnej z obowiązującą na dzień zawarcia
aneksu Taryfą opłat i prowizji.
1.

2.

3.

4.
5.

§ 21.
Kredyt inwestycyjny uruchamiany jest w rachunku kredytowym. Wykorzystanie kredytu
inwestycyjnego następuje poprzez realizację przedstawianych przez Kredytobiorcę zleceń
płatniczych dotyczących finansowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
W przypadku finansowania przedsięwzięcia, o którym mowa w § 4 pkt 2 lit. c, wykorzystanie
kredytu inwestycyjnego następuje w drodze przelewu na rachunek wskazany przez bank,
w którym Kredytobiorca spłaca kredyt.
W przypadku finansowania przedsięwzięcia, o którym mowa w § 4 pkt 2 lit. d, wykorzystanie
kredytu inwestycyjnego następuje w drodze przelewu na rachunek wskazany przez
Kredytobiorcę.
Okres wykorzystania kredytu inwestycyjnego nie powinien być dłuższy niż planowany termin
zakończenia i rozliczenia przedsięwzięcia inwestycyjnego.
W przypadku kredytu inwestycyjnego uruchamianego w transzach postawienie do dyspozycji
Kredytobiorcy każdej następnej transzy następuje po dokonaniu przez BGK oceny
prawidłowości wykorzystania części kredytu uruchomionej dotychczas.

§ 22.
1. BGK może odstąpić od Umowy kredytu i odmówić postawienia do dyspozycji Kredytobiorcy
środków pieniężnych, jeżeli przed uruchomieniem kredytu:
1) Kredytobiorca zmarł;
2) wszczęto postępowanie naprawcze na skutek złożenia przez Kredytobiorcę w sądzie
oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego;
3) Kredytobiorca wszczął likwidację;
4) sytuacja ekonomiczno-finansowa Kredytobiorcy, w ocenie BGK, uległa znacznemu
pogorszeniu stwarzając zagrożenie dla terminowej spłaty kredytu lub powodując utratę
zdolności kredytowej;
5) stwierdzono, że dokumenty, informacje i oświadczenia, na podstawie których zawarto
Umowę kredytu, zawierają nierzetelne lub nieprawdziwe dane;
6) powstały inne okoliczności nieznane BGK w dniu zawierania Umowy kredytu, które stwarzają
zagrożenie dla terminowej spłaty kredytu lub powodują utratę zdolności kredytowej
Kredytobiorcy.
2. Z dniem ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku Kredytobiorcy Umowa kredytu
wygasa, jeżeli przed tym terminem BGK nie przekazał środków pieniężnych do dyspozycji
Kredytobiorcy.
3. W razie oddania do dyspozycji upadłego Kredytobiorcy przed dniem ogłoszenia upadłości
obejmującej likwidację majątku, części środków pieniężnych, Kredytobiorca traci prawo do
żądania wypłaty części nieprzekazanej.
§ 23.
1. Nieuruchomienie przez Kredytobiorcę całości kredytu lub rezygnacja z całości kredytu
w terminie wykorzystania kredytu określonym w Umowie kredytu powoduje wygaśnięcie Umowy
kredytu oraz konsekwencje określone w ust. 4.
2. Nieuruchomienie przez Kredytobiorcę części kredytu lub rezygnacja z części kredytu w terminie
wykorzystania kredytu określonym w Umowie kredytu powoduje wygaśnięcie Umowy kredytu w
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zakresie kredytu nieuruchomionego lub objętego rezygnacją oraz konsekwencje określone
w ust. 4.
3. W przypadku określonym w ust. 2, BGK ustala nowy harmonogram spłat wykorzystanej części
kredytu z zachowaniem pierwotnego okresu kredytowania i niezwłocznie powiadamia
Kredytobiorcę o zmianie harmonogramu spłat, z uwzględnieniem postanowień § 14 ust. 1 pkt 3.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Kredytobiorca zobowiązany jest do wpłaty na
rzecz BGK prowizji z tytułu niewykorzystania/rezygnacji z kredytu w wysokości określonej
w Taryfie opłat i prowizji obowiązującej w ostatnim dniu kończącym termin wykorzystania
kredytu określonym w Umowie kredytu albo w dniu złożenia oświadczenia o rezygnacji
z kredytu.
5. W przypadku niewykorzystania kredytu w całości lub części albo rezygnacji z całości lub części
kredytu, zapłacone prowizje nie podlegają zwrotowi.
Rozdział 10
Oprocentowanie kredytu oraz prowizje i opłaty
§ 24.
1. Spłata odsetek następuje w sposób oraz w wysokości i terminach określonych w Umowie
kredytu, na rachunek wskazany w Umowie kredytu.
2. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są:
1) od aktualnego zadłużenia;
2) od dnia powstania zadłużenia do dnia poprzedzającego jego spłatę;
3) w oparciu o zmienną stopę procentową, określoną w Umowie kredytu. Zmiana
oprocentowania kredytu następować będzie automatycznie, na skutek zmiany stawki
bazowej.
3. Zmiana oprocentowania kredytu będzie następować w takiej samej wysokości w jakiej nastąpiła
zmiana stawki bazowej.
4. O zmianie oprocentowania kredytu BGK będzie każdorazowo powiadamiał Kredytobiorcę,
w sposób określony w § 42, oraz Poręczycieli i inne osoby będące dłużnikami BGK z tytułu
prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru, chyba że umowa w sprawie ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu
stanowi inaczej.
§ 25.
W przypadku zaprzestania notowań stawki bazowej, stanowiącej podstawę oprocentowania
udzielonego kredytu, BGK niezwłocznie uzgodni z Kredytobiorcą inną stawkę bazową.
1.
2.
3.

4.

§ 26.
Za czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu BGK pobiera prowizje i opłaty zgodnie
z obowiązującą w dniu wykonania czynności lub realizacji dyspozycji Taryfą opłat i prowizji.
Pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi.
BGK może pobrać opłaty i prowizje z rachunku rozliczeniowego Kredytobiorcy wskazanego
w Umowie kredytu, na mocy udzielonego BGK upoważnienia, w ciężar tego rachunku, bez
odrębnej dyspozycji Kredytobiorcy, pod warunkiem zapewnienia przez Kredytobiorcę
wystarczających środków na tym rachunku.
BGK zastrzega sobie prawo do dokonywania, w okresie obowiązywania Umowy kredytu, zmian
Taryfy opłat i prowizji w zakresie wysokości opłat i prowizji oraz do wprowadzania nowych opłat
i prowizji na podstawie dokonanej przez siebie oceny czynników ekonomicznych mających
wpływ na określenie wysokości opłat i prowizji. Zmiany w Taryfie opłat i prowizji mogą być
wprowadzane przez BGK w szczególności w przypadku zmiany jednego z następujących
czynników:
1) zmiany wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego;
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2) zmiany cen energii i taryf telekomunikacyjnych na rynku krajowym i międzynarodowym oraz
opłat stosowanych przez inne instytucje, z usług których korzysta BGK przy wykonywaniu
czynności bankowych;
3) wprowadzenia przez BGK nowych produktów i usług lub rezygnacji z dotychczasowych
produktów i usług;
4) zmiany innych czynników, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na koszty wykonania
przez BGK czynności bankowych.
5. Taryfa opłat i prowizji udostępniana jest Kredytobiorcy w formie Komunikatu Banku.
6. O zmianie Taryfy opłat i prowizji BGK powiadamia Kredytobiorcę w formie Komunikatu Banku.
Rozdział 11
Spłata kredytu
§ 27.
1. Kredytobiorca spłaca wykorzystany kredyt w terminach i w wysokościach określonych
w Umowie kredytu, na rachunek wskazany w Umowie kredytu.
2. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek upływa w dniu nie będącym dniem
roboczym w BGK, uważa się że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata kredytu lub
odsetek nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty.
3. W terminie 10 dni roboczych od daty uruchomienia kredytu, ostatniej transzy kredytu lub upływu
terminu uruchomienia kredytu albo ostatniej transzy kredytu, BGK poinformuje na piśmie
Kredytobiorcę
o wysokości
poszczególnych
rat
spłaty
kredytu
wynikających
z faktycznego wykorzystania kredytu i przekaże tę informację w sposób określony w § 42.
4. W przypadku, gdy Kredytobiorca nie dokona spłaty kredytu lub raty kredytu, łącznie
z odsetkami, lub dokona spłaty w niepełnej wysokości, BGK pobierze, w terminie wymagalności
zobowiązania z tytułu spłaty kredytu lub raty kredytu, łącznie z odsetkami, środki na pokrycie
tego zobowiązania z rachunku Kredytobiorcy wskazanego w Umowie kredytu, na mocy
udzielonego upoważnienia lub pełnomocnictwa. W przypadku braku środków na tym rachunku,
niespłacona kwota kredytu i odsetek staje się zadłużeniem przeterminowanym, o którym mowa
w § 35.
1.
2.

3.

4.

5.

§ 28.
Kredytobiorca ma prawo dokonania wcześniejszej, tj. przed terminem określonym w Umowie
kredytu, całkowitej lub częściowej spłaty kredytu.
W przypadku zamiaru wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, Kredytobiorca jest
zobowiązany do złożenia w BGK dyspozycji dokonania wcześniejszej spłaty całości lub części
kredytu na formularzu stosowanym w BGK, najpóźniej na 5 dni roboczych przed zamierzonym
terminem spłaty, z zastrzeżeniem ust. 7.
W przypadku dokonania wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty kredytu bez złożenia
dyspozycji, o której mowa w ust. 2, wpłacone kwoty rozliczone będą w terminach
i wysokościach określonych w Umowie kredytu i nie powodują skutków, o których mowa w ust.
5 i 6.
W przypadku jednorazowej wcześniejszej spłaty całości kredytu Kredytobiorca zobowiązany
jest dokonać spłaty kredytu wraz z odsetkami oraz wszelkimi innymi należnościami BGK z tytułu
kredytu, w tym z tytułu prowizji, opłat i poniesionych przez BGK innych kosztów, związanych
z kredytem, naliczonych do dnia spłaty.
Wcześniejsza częściowa spłata kredytu, w przypadku kredytu spłacanego w ratach, dokonana
z zachowaniem trybu określonego w ust. 2, skutkuje:
1) skróceniem okresu kredytowania albo
2) zmniejszeniem wysokości rat kredytu z zachowaniem pierwotnego okresu kredytowania,
z uwzględnieniem § 14 ust. 1 pkt 3.
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6. W przypadkach określonych ust. 5, BGK ustala nowy harmonogram spłat pozostałej części
kredytu i niezwłocznie powiadamia Kredytobiorcę o zmianie harmonogramu spłat w sposób
określony w § 42 albo w dyspozycji wcześniejszej całkowitej/częściowej spłaty kredytu.
7. W przypadku kredytu odnawialnego wcześniejsza spłata całości kredytu ze skutkiem
wygaśnięcia Umowy kredytu jest możliwa po złożeniu, w formie pisemnej, wypowiedzenia
Umowy kredytu z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia oraz dokonaniu
w okresie wypowiedzenia spłaty kredytu wraz z odsetkami za okres korzystania z kredytu,
łącznie z wszelkimi innymi należnościami z tytułu kredytu, w tym w szczególności z tytułu opłat i
prowizji oraz kosztów związanych z udzieleniem i obsługą kredytu. W przypadku niedokonania
spłaty całości kredytu wraz z odsetkami i innymi należnościami BGK, niespłacona kwota staje
się, po upływie okresu wypowiedzenia, zadłużeniem przeterminowanym, o którym mowa
w § 35.
8. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, Kredytobiorca jest zobowiązany do zapłaty prowizji
od całkowitej lub częściowej spłaty kredytu przed terminem określonym w Umowie kredytu,
zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji, najpóźniej w zamierzonym terminie
wcześniejszej spłaty kredytu określonym w dyspozycji dokonania wcześniejszej
całkowitej/częściowej spłaty kredytu, o której mowa w ust. 2.
9. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu zapłacone prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi.
§ 29.
Wpłaty dokonywane przez Kredytobiorcę z tytułu spłaty kredytu zalicza się według następującej
kolejności:
1) koszty BGK związane z zawarciem Umowy kredytu i jej realizacją;
2) opłaty i prowizje z tytułu udzielenia i obsługi kredytu;
3) odsetki od zadłużenia przeterminowanego;
4) odsetki wymagalne;
5) zadłużenie przeterminowane;
6) odsetki bieżące;
7) kapitał kredytu.
§ 30.
BGK może udzielić karencji w spłacie kapitału kredytu inwestycyjnego na warunkach określonych
w Umowie kredytu.
§ 31.
W ostatnim dniu okresu kredytowania spłacie podlegają wszystkie należności BGK związane
z udzieleniem i obsługą kredytu.
§ 32.
Umowa kredytu wygasa z dniem całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu kredytu.
§ 33.
1. W przypadku, gdy waluta, w której udzielono kredytu przestanie być prawnym środkiem
płatniczym, a będzie nim waluta EUR, wszelkie zobowiązania Kredytobiorcy wobec BGK,
wynikające z Umowy kredytu, zostaną przeliczone na walutę EUR, zgodnie z powszechnie
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Jeżeli na skutek zmiany waluty, o której mowa w ust. 1, nastąpią zmiany wpływające na
wysokość oprocentowania kredytu, oprocentowanie kredytu zostanie ustalone w oparciu
o stawkę bazową wynikającą z tych zmian.
Rozdział 12
Kredyty indeksowane do waluty obcej
§ 34.
1. W przypadku Umowy kredytu indeksowanego do waluty innej niż waluta PLN, kredyt lub
poszczególne transze kredytu zostaną uruchomione przez Kredytobiorcę w PLN w kwocie
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2.

3.

4.
5.

6.

stanowiącej równowartość waluty indeksacji po przeliczeniu przez BGK według kursu kupna
dewiz dla waluty indeksacji zgodnie z Tabelą kursów BGK obowiązującą w momencie wypłaty
kredytu/transzy kredytu.
Spłata kredytu indeksowanego do waluty obcej i odsetek, wcześniejsza spłata całości lub części
kredytu oraz zapłata opłat i prowizji następuje, w zależności od wyboru Kredytobiorcy, w jeden z
niżej wskazanych sposobów:
1) w walucie indeksacji, na rachunek kredytowy wskazany w Umowie kredytu albo
2) w PLN w wysokości równowartości wymaganej spłaty wyrażonej w walucie indeksacji po jej
przeliczeniu przez BGK według aktualnego kursu sprzedaży dewiz zgodnie z Tabelą kursów
BGK obowiązującą w BGK w momencie wpływu środków na rachunek kredytowy wskazany
w Umowie kredytu, z uwzględnieniem ust. 4 oraz § 28 ust. 3.
W przypadku dokonywania spłaty kredytu lub odsetek, wcześniejszej spłaty całości lub części
kredytu, zapłaty opłat i prowizji, w formie gotówkowej, stosuje się kurs sprzedaży pieniądza dla
danej waluty.
Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty raty kapitału kredytu i odsetek w tej samej walucie.
BGK może na wniosek Kredytobiorcy otworzyć i prowadzić dla Kredytobiorcy rachunek
rozliczeniowy służący do gromadzenia środków przeznaczonych na spłatę kredytu
bezpośrednio w walucie indeksacji, wskazany w Umowie kredytu.
Kredytobiorca zobowiązany jest do zapewnienia środków w kwocie wymagalnej należności
z tytułu spłaty kredytu/raty kredytu na rachunku, o którym mowa w ust. 5, w terminach
określonych w Umowie kredytu.
Rozdział 13
Zadłużenie przeterminowane

1.

2.
3.

4.

§ 35.
Niespłacenie przez Kredytobiorcę kredytu lub raty kredytu w umownym terminie płatności albo
spłacenie kredytu lub raty kredytu w niepełnej wysokości spowoduje, że w następnym dniu
niespłacona kwota kredytu/ raty kredytu stanie się zadłużeniem przeterminowanym.
Wysokość i sposób wyliczenia odsetek od zadłużenia przeterminowanego określa Umowa
kredytu.
O niespłaceniu kredytu, raty kredytu i/lub odsetek w terminie wynikającym z Umowy kredytu lub
spłaceniu ich w niepełnej wysokości, BGK powiadamia niezwłocznie Kredytobiorcę,
w sposób określony w § 42, wzywając jednocześnie Kredytobiorcę do natychmiastowej zapłaty,
w terminie wyznaczonym w powiadomieniu, oraz Poręczycieli i inne osoby będące dłużnikami
BGK z tytułu prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru, chyba że umowa w sprawie ustanowienia prawnego zabezpieczenia
spłaty kredytu stanowi inaczej.
Opłatą z tytułu powiadomienia, o którym mowa w ust. 3, w wysokości określonej w Taryfie opłat
i prowizji, obowiązującej w dniu wysłania powiadomienia, BGK obciąża Kredytobiorcę.

§ 36.
1. W przypadku braku spłaty kredytu w terminie określonym w Umowie kredytu, BGK może
wypowiedzieć Umowę kredytu i po bezskutecznym upływie terminu wypowiedzenia, przystąpić
do czynności windykacyjnych zmierzających do egzekucji wierzytelności BGK z dochodów
i majątku Kredytobiorcy oraz prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu określonych w Umowie
kredytu.
2. BGK ma prawo zaspokoić się z ustanowionych prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu
w dowolnej kolejności.
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Rozdział 14
Wstrzymanie uruchomienia kredytu
§ 37.
1. BGK, w trakcie obowiązywania Umowy kredytu, zastrzega sobie prawo do wstrzymania
uruchomienia kredytu lub uruchomienia kolejnej transzy kredytu, w przypadku:
1) nieprzedstawienia dokumentów uzasadniających prawidłowość wykorzystania dotychczas
uruchomionych środków kredytu;
2) wykorzystania kredytu niezgodnie z przeznaczeniem;
3) nieudokumentowania wniesienia wkładu własnego wymaganego Umową kredytu;
4) gdy w ocenie BGK nastąpiło pogorszenie się sytuacji ekonomiczno - finansowej
Kredytobiorcy stwarzając zagrożenie dla terminowej spłaty kredytu lub powodując utratę
zdolności kredytowej Kredytobiorcy;
5) opóźnień w spłacie kredytu lub odsetek;
6) gdy w ocenie BGK nastąpiło obniżenie wartości lub zmiana stanu prawnego zabezpieczeń
spłaty kredytu;
7) złożenia niezgodnych z prawdą dokumentów lub danych stanowiących podstawę udzielenia
kredytu lub jego prawnego zabezpieczenia;
8) gdy Kredytobiorca nie dostarczył dokumentów wymaganych zgodnie z Umową kredytu;
9) gdy w ocenie BGK nastąpiło inne istotne naruszenie przez Kredytobiorcę postanowień
Umowy kredytu.
2. Wstrzymanie uruchomienia kredytu/transzy kredytu z przyczyn, o których mowa w ust. 1,
następuje do czasu wyjaśnienia i usunięcia przyczyn wstrzymania uruchomienia
kredytu/transzy kredytu w sposób zaakceptowany przez BGK.
Rozdział 15
Niedotrzymanie warunków udzielenia kredytu
§ 38.
1. Za niedotrzymanie warunków udzielenia kredytu uznaje się w szczególności:
1) rozbieżność pomiędzy danymi podanymi we wniosku o udzielenie kredytu, dokumentami
załączonymi do wniosku o udzielenie kredytu i złożonymi w BGK w trakcie obowiązywania
Umowy kredytu, a stanem faktycznym;
2) niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu informacji i dokumentów wymaganych
Umową kredytu, Regulaminem lub przez BGK albo złożenie informacji i dokumentów, które
nie uzyskały akceptacji BGK;
3) wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec Kredytobiorcy na wniosek osób trzecich;
4) wykorzystanie kredytu niezgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie kredytu;
5) nieustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu określonych w Umowie kredytu oraz
w terminie przewidzianym w tej Umowie;
6) obniżenie wartości prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu;
7) opóźnienie w spłacie zobowiązań z tytułu kredytu;
8) niedotrzymanie innych warunków Umowy kredytu.
2. W przypadku niedotrzymania przez Kredytobiorcę któregokolwiek z warunków udzielenia
kredytu, BGK może:
1) podwyższyć czasowo wysokość marży BGK określonej w Umowie kredytu, z tym że nie
może to spowodować podwyższenia oprocentowania kredytu skutkującego przekroczeniem
wysokości odsetek maksymalnych;
2) obniżyć kwotę przyznanego kredytu / limitu kredytowego;
3) zażądać dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu;
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4) wypowiedzieć Umowę kredytu.
3. W przypadku utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej BGK może:
1) obniżyć kwotę przyznanego kredytu / limitu kredytowego;
2) zażądać dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu;
3) zażądać opracowania i przedstawienia programu naprawczego w określonym terminie w
celu jego zatwierdzenia przez BGK;
4) wypowiedzieć Umowę kredytu.
§ 39.
W przypadku stwierdzenia, że program naprawczy, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 2 oraz w § 38
ust. 3 pkt 3 nie jest realizowany w sposób należyty, BGK może wypowiedzieć Umowę kredytu.
Rozdział 16
Wypowiedzenie Umowy kredytu
§ 40.
Umowy kredytu wymaga zachowania

1. Wypowiedzenie
formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Termin wypowiedzenia przez BGK Umowy kredytu wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia
upadłością Kredytobiorcy 7 dni.
3. W razie wypowiedzenia Umowy kredytu przez Kredytobiorcę, w przypadku, o którym mowa
w § 41 ust. 8, termin wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.
4. W przypadku, gdy Strony ustaliły termin spłaty kredytu dłuższy niż jeden rok, Kredytobiorca
może wypowiedzieć Umowę kredytu z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia.
5. Termin wypowiedzenia Umowy kredytu liczony jest od następnego dnia po doręczeniu
wypowiedzenia Umowy kredytu, przy czym za datę doręczenia wypowiedzenia uważa się
również datę pierwszego awizowania przesyłki poleconej, przy zachowaniu zasady
dwukrotnego jej awizowania, wysłanej pod ostatni znany BGK adres Kredytobiorcy.
6. Po wypowiedzeniu Umowy kredytu Kredytobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu
wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami za okres korzystania z kredytu i innymi
należnościami z tytułu udzielenia i obsługi kredytu, nie później niż w ostatnim dniu okresu
wypowiedzenia.
7. Od dnia następnego po upływie terminu wypowiedzenia Umowy kredytu kwota niespłaconego
kredytu staje się zadłużeniem przeterminowanym, o którym mowa w § 35.
8. W przypadku braku zwrotu kredytu, o którym mowa w ust. 6, wierzytelność BGK podlega
czynnościom windykacyjnym z dochodów i majątku Kredytobiorcy oraz ustanowionych
prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu.
9. O wypowiedzeniu Umowy kredytu BGK powiadamia pisemnie Poręczycieli oraz inne osoby
będące dłużnikami BGK z tytułu prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, listem poleconym za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
10. Opłatami z tytułu powiadomień, o których mowa w ust. 9, w wysokości określonej w Taryfie
opłat i prowizji, obowiązującej w dniu wysłania powiadomień, BGK obciąża Kredytobiorcę.
11. W okresie wypowiedzenia Umowy kredytu BGK nie udziela Kredytobiorcy nowych kredytów
oraz może wstrzymać uruchomienie kredytów już udzielonych, a w przypadku kredytów
odnawialnych może wstrzymać możliwość wykorzystania nieuruchomionej części
przyznanego limitu kredytowego.
Rozdział 17
Zmiana Regulaminu
§ 41.
1. BGK zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu w trakcie
obowiązywania Umowy kredytu.
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2. BGK przekazuje Kredytobiorcy informacje o planowanych zmianach Regulaminu, z podaniem
daty wejścia w życie zmian, oraz o uprawnieniu Kredytobiorcy do zgłoszenia w terminie 14 dni
od daty otrzymania informacji, sprzeciwu wobec tych zmian w przypadku braku ich akceptacji i
prawie wypowiedzenia Umowy kredytu, wskazując możliwość zapoznania się
z treścią zmian oraz pełnym brzmieniem zmienionego Regulaminu.
3. Informacje o zmianach Regulaminu przekazywane są Kredytobiorcy w następujący sposób:
1) elektronicznie - Komunikatem Banku zamieszczonym w systemie bankowości elektronicznej
użytkowanym przez Kredytobiorcę lub przesłanym na wskazany w Umowie kredytu adres
poczty elektronicznej;
2) poprzez zamieszczenie Komunikatu Banku na stronie internetowej BGK - www.bgk.com.pl;
3) poprzez udostępnienie Komunikatu Banku w Oddziale BGK.
4. Treść zmienionych postanowień Regulaminu oraz pełne brzmienie zmienionego Regulaminu,
wraz z podaniem daty wejścia w życie tych zmian, są udostępniane w formie Komunikatu
Banku.
5. Za dzień doręczenia w formie elektronicznej informacji o zmianach Regulaminu uważa się
dzień, w którym Komunikat Banku zawierający wyżej wymienione informacje został wyświetlony
w systemie bankowości elektronicznej albo informacja ta została przesłana na wskazany w
Umowie kredytu adres poczty elektronicznej w taki sposób, żeby Kredytobiorca mógł zapoznać
się z treścią komunikatu.
6. Kredytobiorca jest uprawniony do złożenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji
o planowanych przez BGK zmianach Regulaminu, pisemnego sprzeciwu wobec tych zmian,
w przypadku braku ich akceptacji, a także do złożenia w tym samym terminie wypowiedzenia
Umowy kredytu.
7. Złożenie pisemnego sprzeciwu powoduje, że planowane przez BGK zmiany Regulaminu nie
odniosą skutku wobec Kredytobiorcy. Niezłożenie sprzeciwu w terminie określonym w ust. 6
oznacza, że Kredytobiorca wyraża zgodę na zmiany Regulaminu.
8. Złożenie wypowiedzenia Umowy Kredytu przez Kredytobiorcę w terminie określonym w ust. 6
skutkuje rozwiązaniem Umowy kredytu z upływem okresu wypowiedzenia, o którym mowa
w § 40 ust. 3, oraz obowiązkiem spłaty kredytu wraz z odsetkami należnymi BGK za okres
korzystania z kredytu, nie później niż w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia, chyba że strony
postanowią inaczej. W takim przypadku, z tytułu spłaty kredytu, BGK nie pobierze prowizji /
opłaty.
9. W przypadku, gdy Kredytobiorca nie złoży pisemnego sprzeciwu w terminie określonym w ust. 6
zmiany Regulaminu obowiązują od dnia podanego w przekazanej Kredytobiorcy informacji
o zmianach Regulaminu.
Rozdział 18
Korespondencja
§ 42.
1. Korespondencja dotycząca Umowy kredytu będzie przesyłana listem poleconym lub w innej
formie przewidzianej w Umowie kredytu, z tym że wypowiedzenie Umowy kredytu będzie
przesłane drugiej stronie wyłącznie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub
doręczone za pokwitowaniem odbioru.
2. Korespondencję dotyczącą Umowy kredytu BGK wysyła na adres Kredytobiorcy wskazany
w Umowie kredytu albo na wskazany w tej Umowie adres poczty elektronicznej, albo numer
telefaksu.
3. Korespondencję wysłaną przez BGK uznaje się za doręczoną:
1) wysłaną listem poleconym albo listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru –
w dniu pokwitowania odbioru, a w przypadku nieodebrania korespondencji lub jej zwrotu
przez operatora pocztowego z adnotacją o niedoręczeniu korespondencji z powodu
nieaktualnego adresu lub podobną adnotacją – w dniu pierwszego awizowania, przy
zachowaniu zasady dwukrotnego awizowania;
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2) wysłaną na adres poczty elektronicznej – w dniu, w którym korespondencja ta została
przesłana na wskazany w Umowie kredytu adres poczty elektronicznej w taki sposób, żeby
Kredytobiorca mógł zapoznać się z jej treścią;
3) wysłaną za pośrednictwem telefaksu - z chwilą otrzymania przez BGK potwierdzenia
prawidłowego nadania telefaksu.
4. Kredytobiorca ma prawo zmienić wskazaną w Umowie kredytu formę korespondencji dotyczącą
obsługi kredytu.
Rozdział 19
Postanowienia końcowe
§ 43.
1. Regulamin stanowi integralną część Umowy kredytu. W razie sprzeczności między
Regulaminem a Umową kredytu, wiążące są postanowienia Umowy kredytu.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe oraz Kodeksu cywilnego.
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