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Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu 

w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis 

 

1. Gwarancją nie może być objęty kredyt udzielony Kredytobiorcy, który: 
1) na etapie udzielania kredytu był wpisany w systemie BR; 
2) był wpisany w każdym innym systemie, w którym Kredytobiorca podlegał weryfikacji na 

etapie udzielania kredytu zgodnie z wewnętrznymi przepisami Banku Kredytującego i który 
to wpis zgodnie z tymi przepisami wyklucza go z możliwości uzyskania kredytu w Banku 
Kredytującym; 

3) w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o udzielenie kredytu przewidzianego do 
objęcia gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis: 

a) Bank Kredytujący wypowiedział jakąkolwiek ekspozycję kredytową, 
b) posiadał zadłużenie przeterminowane w Banku Kredytującym powyżej 30 dni, 

w kwocie przekraczającej 500 zł, 
c)  posiadał ekspozycję kredytową zaliczoną w Banku Kredytującym do kategorii 

„zagrożone”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia 
rezerw na ryzyko związane z działalnością banków lub w przypadku której, według 
oceny Banku Kredytującego, zaistniały przesłanki wskazujące na utratę wartości 
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości; 

4) jeśli łączne zaangażowanie z tytułu gwarancji w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de 
minimis dotyczących kredytów udzielonych temu Kredytobiorcy przekroczy 3,5 miliona 
złotych, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2. 

2. Pomoc de minimis w formie gwarancji w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis może 
być przyznawana Kredytobiorcom działającym we wszystkich sektorach, z wyjątkiem: 

1)  pomocy przyznawanej Kredytobiorcom działającym w sektorach rybołówstwa i 
akwakultury, objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) 
nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 
354 z 28.12.2013, str. 1); 

2)  pomocy przyznawanej Kredytobiorcom działającym w dziedzinie produkcji podstawowej 
produktów rolnych; 

3)   pomocy przyznawanej Kredytobiorcom działającym w dziedzinie przetwarzania  
i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach: 

a) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów 
zakupionych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez 
Kredytobiorców objętych pomocą, 

b) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości 
producentom podstawowym; 

4)  pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw 
członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, 
tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi 
związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej; 

5)  pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych 
w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy; 

6)  pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej 
Kredytobiorcom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie  transportu drogowego 
towarów.  

4.    Gwarancją nie może być objęty kredyt: 
1)  na spłatę zadłużenia Kredytobiorcy z tytułu jakiegokolwiek kredytu zaciągniętego  

w Banku Kredytującym; 
2)  na spłatę zadłużenia Kredytobiorcy z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego  

w innym banku; 
3) na refinansowanie wydatków poniesionych przez Kredytobiorcę przed zawarciem umowy 

kredytu inwestycyjnego; 
4) na inwestycje kapitałowe; 
5) na zakup instrumentów finansowych; 
6) na zakup wierzytelności; 
7) na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 

 


