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Załącznik nr 13  

do umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis nr 18/PLD/2013 zmienionej Aneksem nr 1  

Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu 

w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis 

§ 1. 

1. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim 

przedsiębiorcom - w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis - gwarancji spłaty 

kredytów. 

2. Gwarancje udzielane przez BGK stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów 

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie 

stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. 

Zakres, termin ważności i prawne zabezpieczenie gwarancji 

§ 2. 

1. Kwota jednostkowej gwarancji spłaty kredytu objętego portfelową linią gwarancyjną de 

minimis stanowi, w chwili jej udzielenia, nie więcej niż 60 % kwoty udzielonego kredytu 

nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego i po przeliczeniu wskaźnikiem 

procentowym jednostkowej gwarancji, określonym z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, nie może przekroczyć 3,5 miliona złotych, z zastrzeżeniem poniższych 

ustępów. Wskaźnik procentowy jednostkowej gwarancji, nie większy niż 60%, określa 

Kredytobiorca we Wniosku, z zastrzeżeniem ust. 9. 

2. Maksymalna wysokość jednostkowej gwarancji zależna jest od wielkości pomocy de 

minimis, którą Kredytobiorca otrzymał w bieżącym roku podatkowym i dwóch 

poprzedzających go latach podatkowych. Łączna wartość pomocy de minimis przyznana 

jednemu Kredytobiorcy nie może przekroczyć 200 000 EUR (dla podmiotu działającego 

w sektorze transportu drogowego 100 000 EUR) w roku podatkowym, w którym ubiega 

się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych łącznie z przeliczoną na 

ekwiwalent dotacji brutto kwotą gwarancji, o którą się ubiega. 

3. Wartość pomocy de minimis wyrażona za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto wynosi 

13,33% kwoty udzielonej gwarancji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów 

z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego 

pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Wartość pomocy de minimis udzielonej Kredytobiorcy przeliczana jest na EUR po 

średnim kursie walut obcych, ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym 

w dniu udzielenia gwarancji. 

5. Gwarancja, o której mowa w ust. 1, obejmuje wyłącznie niespłaconą kwotę kapitału 

kredytu, bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem. 

6. Każda spłata kapitału kredytu nieodnawialnego obniża kwotę jednostkowej gwarancji 

proporcjonalnie do dokonanych spłat. W przypadku gwarancji spłaty limitu kredytu 

odnawialnego każda spłata albo wykorzystanie kapitału kredytu odpowiednio obniża albo 

zwiększa kwotę jednostkowej gwarancji proporcjonalnie do odpowiednio dokonanej 

spłaty albo wykorzystania kredytu. W każdym jednak przypadku zobowiązanie BGK do 

zapłaty z tytułu jednostkowej gwarancji spłaty kredytu nieodnawialnego lub limitu 

kredytu odnawialnego polega na zobowiązaniu do zapłaty części niespłaconej kwoty 

kapitału kredytu, wyliczonej z uwzględnieniem wskaźnika procentowego jednostkowej 

gwarancji, określonego we Wniosku Kredytobiorcy (nie większego niż 60% z 

zastrzeżeniem ust. 9). 

7. Gwarancja wynikająca z Umowy oraz Wniosku Kredytobiorcy jest udzielana na okres nie 

dłuższy niż: 

1) 27 miesięcy - w przypadku kredytu obrotowego; 

2) 99 miesięcy - w przypadku kredytu inwestycyjnego; 
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i obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o trzy miesiące, 

z zastrzeżeniem ust. 11. 

8. Prawne zabezpieczenie wierzytelności BGK względem Kredytobiorcy z tytułu 

zrealizowania jednostkowej gwarancji spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco 

Kredytobiorcy. 

9. W przypadku obejmowania gwarancją BGK kredytu nieodnawialnego przy 

podwyższeniu kwoty tego kredytu, kwota gwarancji BGK stanowi nie więcej niż 60% 

kwoty, o którą uległa podwyższeniu kwota kredytu, co oznacza że procentowy wskaźnik 

gwarancji w odniesieniu do podwyższonej kwoty kredytu nie może być wyższy niż 

wynik proporcji z jednej strony - kwoty stanowiącej nie więcej 60% kwoty, o którą uległa 

podwyższeniu kwota kredytu, a z drugiej strony - podwyższonej kwoty kredytu. 

Wskaźnik procentowy jednostkowej gwarancji w odniesieniu do podwyższonej kwoty 

kredytu, wyliczony z uwzględnieniem zasady opisanej w zdaniu poprzednim, określa 

Kredytobiorca we Wniosku. 

10. W przypadku przekroczenia limitu de minimis lub przeznaczenia środków z kredytu 

objętego gwarancją de minimis na działalność wykluczoną stosowanie do 

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie 

stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, pomoc traktowana jest jako 

pomoc nielegalna i podlega zwrotowi wraz z odsetkami, o których mowa w art. 14 ust. 2 

rozporządzenia Rady (WE) 659/1999 z dnia 22 marca 1999 ustanawiającego szczegółowe 

zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. WE L 83 z 27.03.1999). 

11. W przypadku dokonania restrukturyzacji kredytu objętego gwarancją maksymalny okres 

o który może być wydłużony okres spłaty kredytu wynosi: 

1) w przypadku kredytu obrotowego - półtora okresu pierwotnie udzielonego kredytu nie 

dłużej jednak niż 5 lat od daty udzielenia kredytu; 

2) w przypadku kredytu inwestycyjnego - 3 lata od pierwotnej daty spłaty kredytu nie 

dłużej niż do 10 lat od daty udzielenia kredytu; 

z zastrzeżeniem, że gwarancja obejmuje okres nie dłuższy niż okres 

zrestrukturyzowanego kredytu wydłużony maksymalnie o trzy miesiące. 

12. Gwarancją nie może być objęty kredyt udzielony na inwestycje kapitałowe. Środki z 

kredytu nie mogą być przeznaczone na zakup instrumentów finansowych, zakup 

wierzytelności oraz na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 

 

Przedmiot gwarancji 

§ 3. 

1. Gwarancją spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis może być 

objęty kredyt udzielony w złotych, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Banku 

Kredytującym, rezydentowi będącemu przedsiębiorcą należącym do kategorii MŚP. 

2. Gwarancją nie może być objęty kredyt udzielony Kredytobiorcy: 

1) który posiadał wpis w systemie BR albo negatywny wpis w odpowiednim systemie 

Biura Informacji Kredytowej dedykowanym przedsiębiorcy albo w innym systemie 

aprobowanym przez BGK do tego celu, w dacie skierowania zapytania do tego systemu 

dla rozpatrzenia wniosku o udzielenie kredytu; 

2) któremu/który 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 
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której, według oceny Banku Kredytującego, zaistniały przesłanki wskazujące na 

utratę wartości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości; 

3) jeśli łączne zaangażowanie z tytułu kredytów udzielonych temu Kredytobiorcy objęte 

gwarancją/ami w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis przekroczy 3,5 

miliona złotych, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2. 

3. 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 Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.U. L 17 z 

21.1.2000, str. 22.); 

2) pomocy przyznawanej Kredytobiorcom działającym w dziedzinie produkcji 

podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu; 

3) pomocy przyznawanej Kredytobiorcom działającym w dziedzinie przetwarzania i 

wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do 

Traktatu w następujących przypadkach: 

a) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich 

produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek 

przez Kredytobiorców objętych pomocą, 

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

producentom surowców; 

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 eksportowej; 

5) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych 

w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy; 

6) pomocy przyznawanej Kredytobiorcom działającym w sektorze węglowym zgodnie 

z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002; 

7) pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego 

przyznawanej Kredytobiorcom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie 

drogowego transportu towarowego. 

Procedura udzielenia gwarancji spłaty kredytu 

§ 4. 

1. Wnioskodawca składa w Banku Kredytującym wniosek o udzielenie przez BGK 

gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis, na 

formularzu określonym przez BGK. Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty 

kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis jest jednocześnie wnioskiem 

o udzielenie pomocy de minimis. 

2. Objęcie kredytu gwarancją BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis 

następuje po łącznym spełnieniu następujących warunków: 

1) posiadaniu przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej, potwierdzonej pozytywną oceną 

dokonaną przez Bank Kredytujący zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym 

Banku; 

2) przyjęciu przez Bank Kredytujący od Kredytobiorcy na rzecz BGK: 

a) zabezpieczenia w formie weksla własnego in blanco, wraz z deklaracją wekslową 

oraz zawartym w niej oświadczeniem małżonka wystawcy weksla, jeśli 

Kredytobiorcą jest osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim, w którym 

obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa. W przypadku spółki cywilnej weksel 

wraz z deklaracją wekslową przyjmowane są odrębnie od każdego ze wspólników, 

b) oświadczenia o poddaniu się egzekucji do kwoty stanowiącej równowartość 200% 

kwoty gwarancji udzielonej przez BGK, 
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c) oświadczenia o ochronie danych osobowych, złożonego przez: 

- Kredytobiorcę, jeśli Kredytobiorcą jest osoba fizyczna, 

- małżonka Kredytobiorcy, jeśli Kredytobiorcą jest osoba fizyczna będąca 

w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa. 

3. W dniu udzielenia gwarancji Bank Kredytujący wydaje Kredytobiorcy zaświadczenie 

o wysokości uzyskanej pomocy de minimis. Zaświadczenie zawiera informacje o wartości 

udzielonej pomocy de minimis, która wykazana jest w złotych oraz w EUR. Wartość w 

EUR wyliczana jest według kursu określonego w tabeli kursów średnich walut obcych 

Narodowego Banku Polskiego z dnia udzielenia gwarancji. 

4. W przypadku zmiany umowy kredytu, objętej gwarancją BGK, polegającej na 

zwiększeniu kwoty kredytu lub wydłużeniu okresu kredytu, Bank Kredytujący 

zobowiązany jest przyjąć odpowiednio uaktualnione dokumenty, o których mowa i na 

zasadach określonych w ust. 1 i ust. 2 pkt 2 lit. a i b. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Bank Kredytujący, w dniu w którym kwota 

gwarancji uległa zwiększeniu, wydaje Kredytobiorcy zaświadczenie o wysokości 

uzyskanej pomocy de minimis, obejmujące wartość pomocy wynikającą z podwyższenia 

kwoty gwarancji, wyliczoną zgodnie z § 2 ust. 3. 

6. W przypadku nie wystąpienia Banku Kredytującego do BGK z wezwaniem do zapłaty 

z tytułu gwarancji spłaty kredytu, po upływie okresu ważności tej gwarancji Bank 

Kredytujący postępuje z wekslem oraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 2 

pkt 2 lit. a, w sposób stosowany w Banku Kredytującym do takich dokumentów po 

wygaśnięciu zobowiązania. 

7. W przypadku dokonania restrukturyzacji kredytu objętego gwarancją Bank Kredytujący 

zobowiązany jest przyjąć odpowiednio uaktualnione dokumenty, o których mowa i na 

zasadach określonych w ust. 1 i ust. 2 pkt 2 lit. a i b, tak aby ich treść uwzględniała 

warunki restrukturyzacji. 

Opłaty prowizyjne 

§ 5. 

1. Z tytułu jednostkowej gwarancji spłaty kredytu udzielonej w ramach portfelowej linii 

gwarancyjnej de minimis BGK przysługuje opłata prowizyjna, płatna przez Kredytobiorcę 

z góry za okresy roczne, naliczona w przypadku kredytu: 

1) odnawialnego - od kwoty udzielonej gwarancji limitu kredytu; 

2) nieodnawialnego: 

a) za pierwszy okres roczny gwarancji - od kwoty udzielonej gwarancji, 

b) za kolejny okres roczny gwarancji – od kwoty gwarancji aktualnej w następnym 

dniu po upływie poprzedniego rocznego okresu gwarancji. 

2. Stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi:  

1) 0,5% - dla kredytu obrotowego; 

2) 0,5% – dla kredytu inwestycyjnego; 

z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Dla gwarancji kredytów obrotowych udzielonych do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka 

opłaty prowizyjnej za pierwszy okres roczny gwarancji wynosi 0% (słownie: zero 

procent). 

4. Opłata prowizyjna, o której mowa w ust. 1 i 2, za pierwszy okres roczny gwarancji 

naliczana jest od daty udzielenia gwarancji, a za kolejne okresy - od pierwszego dnia po 

upływie poprzedniego rocznego okresu gwarancji, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Jeśli okres gwarancji - dla naliczenia opłaty prowizyjnej - jest krótszy niż rok, opłata za 

ten okres naliczana jest za każdy rozpoczęty miesiąc obowiązywania gwarancji, 

w wysokości 1/12 opłaty rocznej wyliczonej zgodnie ze stawką, o której mowa w ust. 2. 
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6. Jeśli nastąpi zwiększenie kwoty gwarancji w związku ze zmianą umowy kredytu, o czym 

mowa w § 4 ust. 4, BGK przysługuje uzupełniająca opłata prowizyjna należna z tytułu tej 

zmiany. 

7. Jeśli spłata kredytu objętego gwarancją, powodująca wygaśniecie zobowiązania 

Kredytobiorcy wobec Banku Kredytującego, nastąpiła przed terminem, od którego 

naliczona byłaby opłata za kolejny okres obowiązywania gwarancji, BGK nie pobiera 

opłaty prowizyjnej za ten okres. 

8. Opłaty prowizyjne należne od Kredytobiorcy z tytułu gwarancji Bank Kredytujący 

przekazuje do BGK w terminie do 5 dnia roboczego miesiąca kalendarzowego 

następującego po miesiącu, w którym rozpoczął się okres gwarancji, za który należna jest 

opłata. 

9. Brak wpływu do BGK należnej opłaty prowizyjnej powoduje zaległość Kredytobiorcy 

wobec BGK. 

10. W przypadku wygaśnięcia gwarancji bez uiszczenia wszystkich należnych opłat 

prowizyjnych, BGK wystąpi do Kredytobiorcy o zapłatę zaległych opłat. 

11. Opłata prowizyjna należna BGK nie podlega zwrotowi. 

Realizacja zobowiązań 

§ 6. 

1. BGK wykona zobowiązanie wynikające z gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej 

linii gwarancyjnej de minimis, po niewywiązaniu się przez Kredytobiorcę z obowiązku 

spłaty kredytu. 

2. BGK wypłaci z tytułu gwarancji niespłaconą kwotę kredytu w części objętej gwarancją. 

3. BGK wykona zobowiązanie z tytułu gwarancji spłaty kredytu, w terminie 15 dni 

roboczych od daty otrzymania z Banku Kredytującego kompletnie udokumentowanego 

wezwania do zapłaty z tytułu gwarancji. 

4. Z chwilą dokonania wypłaty, o której mowa w ust. 2, BGK staje się wierzycielem 

Kredytobiorcy o zwrot kwoty wypłaconej tytułem gwarancji, co oznacza, że 

Kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu BGK kwoty wypłaconej przez BGK Bankowi 

Kredytującemu z tytułu gwarancji spłaty kredytu wraz z należnościami ubocznymi, w tym 

odsetkami od zadłużenia przeterminowanego oraz poniesionymi przez BGK kosztami, z 

zastrzeżeniem ust. 7. 

5. Niezwłocznie po wykonaniu zobowiązania wynikającego z gwarancji spłaty kredytu BGK 

zawiadomi o tym fakcie Kredytobiorcę. 

6. Od dnia wypłaty przez BGK kwoty, o której mowa w ust. 2, kwota ta jest traktowana jako 

zadłużenie przeterminowane. Za każdy dzień utrzymywania się zadłużenia 

przeterminowanego naliczane będą odsetki w wysokości 4-krotności obowiązującej stopy 

kredytu lombardowego NBP. 

7. W celu dochodzenia wierzytelności BGK może dokonać jej przelewu na inny podmiot, 

w szczególności na Bank Kredytujący. 

8. Odzyskane w wyniku windykacji przez Bank Kredytujący i BGK kwoty, zgodnie 

z Obwieszczeniem Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy 

państwa w formie gwarancji, podlegają podziałowi pomiędzy Bank Kredytujący i BGK 

w takiej proporcji, w jakiej kredyt objęty był gwarancją, w celu proporcjonalnego 

pomniejszenia strat obu stron. 

 

Określenia i skróty 

§ 7.  

Określenia i skróty oznaczają: 

1) Bank Kredytujący – bank udzielający kredytów, z którym BGK zawarł Umowę; 

2) BGK –  Bank Gospodarstwa Krajowego; 
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3) dzień roboczy – dzień nie będący - zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach 

wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.) - dniem wolnym od pracy, jak 

również sobotą; 

4) kredyt – kredyt obrotowy  udzielony przez Bank Kredytujący z przeznaczeniem na 

bieżące finansowanie działalności gospodarczej  albo na cele rozwojowe lub kredyt 

inwestycyjny; 

5) kredyt odnawialny – kredyt charakteryzujący się tym, że każda jego spłata powoduje 

jego odnowienie i możliwość wielokrotnego wykorzystania w ramach limitu 

kredytowego; 

6) kredyt nieodnawialny – kredyt nie posiadający cech kredytu odnawialnego, tj. kredyt 

charakteryzujący się tym, że każda jego spłata nie powoduje jego odnowienia 

i możliwości ponownego wykorzystania kwoty kredytu; 

7) Kredytobiorca – przedsiębiorca należący do kategorii MŚP, korzystający z kredytu 

udzielonego przez Bank Kredytujący, zabezpieczonego gwarancją przez BGK 

w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis; w przypadku spółki cywilnej 

Kredytobiorcą są wspólnicy tej spółki; 

8) mały przedsiębiorca – przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 50 pracowników, którego 

roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR, co określono 

w sposób  wskazany w załączniku I do rozporządzenia; 

9) mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 10 pracowników, którego 

roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR, co określono 

w sposób wskazany w załączniku I do rozporządzenia; 

10) MŚP – mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca; 

11) okres kredytu – okres od daty zawarcia umowy kredytu do terminu całkowitej spłaty 

kredytu wraz z odsetkami, określony w umowie kredytu; 

12) pomoc de minimis - inna niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc 

spełniającą przesłanki określone we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej 

dotyczących pomocy de minimis innej niż pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie, nieprzekraczająca w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch 

poprzedzających go latach podatkowych pułapu 200 000 EUR (dla podmiotów 

gospodarczych działających w sektorze transportu drogowego 100 000 EUR); 

13) portfelowa linia gwarancyjna de minimis – zbiór udzielonych przez BGK na podstawie 

Umowy jednostkowych gwarancji spłaty kredytów udzielonych przez Bank Kredytujący; 

14) rezydent – osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju oraz osoba prawna 

mająca siedzibę w kraju, a także inny podmiot mający siedzibę w kraju, posiadający 

zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są 

również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa 

utworzone przez nierezydentów. Rezydenta będącego osobą fizyczną, wykonującego za 

granicą działalność gospodarczą, traktuje się w zakresie czynności związanych z tą 

działalnością jak nierezydenta. Nierezydenta będącego osobą fizyczną, wykonującego w 

kraju działalność gospodarczą, traktuje się z zakresie czynności związanych z tą 

działalnością jak rezydenta. (ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe - Dz. U. z 

2012 r. poz. 826); 

15) rozporządzenie - rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. 

uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 

87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 

214 z 09.08.2008, str. 3); 

16) system BR – Bankowy Rejestr Niesolidnych Klientów (System Bankowy Rejestr), 

którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich; 

17) średni przedsiębiorca - przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 250 pracowników, 

którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub całkowity bilans roczny nie 
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przekracza 43 milionów EUR, co określono w sposób wskazany w załączniku I do 

rozporządzenia; 

18) Umowa – umowa portfelowej linii gwarancyjnej de minimis zawarta pomiędzy BGK 

a Bankiem Kredytującym; 

19) udzielenie kredytu – zawarcie umowy kredytu albo aneksu do umowy kredytu 

w sprawie udostępnienia limitu kredytu na kolejny okres lub w sprawie podwyższenia 

kwoty kredytu (limitu kredytu) w danym okresie kredytu; 

20) Wniosek – wniosek Kredytobiorcy o udzielenie gwarancji spłaty kredytu w ramach 

portfelowej linii gwarancyjnej de minimis; 

21) zdolność kredytowa – zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami, w terminach 

wskazanych w umowie kredytu, określana przez Bank Kredytujący zgodnie 

z obowiązującymi w tym Banku przepisami dotyczącymi oceny zdolności kredytowej 

Kredytobiorcy, takimi jak stosowane do pozostałych  kredytów tego Banku dla MŚP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


