
 

 
Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim 

KREDYT INWESTYCYJNY  UNIJNY SGB 
 

1.  Nazwa produktu Kredyt w rachunku kredytowym  „Unijny SGB” 

 

2.  Klient  podmiot, który ubiega się lub taki, któremu już przyznano dofinansowanie do 

przedsięwzięcia ze środków zagranicznych funduszy pomocowych  

za pośrednictwem jednostki kontraktującej (ARiMR, PARP lub inny organ 

występujący w roli instytucji przyznającej fundusze pomocowe) 

 

3.  Przeznaczenie  realizacja przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy 

pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji  

lub/i uzupełnienie środków własnych beneficjenta 

 

4.  Warunki udzielenia  1) złożenie wniosku wraz z dokumentacją wymaganą przez bank oraz przez 

dany program, pozwalającą bankowi ocenić zgodność przedsięwzięcia  

z zasadami programu 

2) zgodność planowanego przedsięwzięcia z zasadami programu pomocowego 

3) przedstawienie kopii wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami  

lub/i umowy o dofinansowanie, jeżeli została już zawarta 

4) posiadanie zdolności kredytowej wykonanej przy założeniu, że beneficjent  

nie otrzyma wsparcia ze środków funduszy pomocowych i cały kredyt będzie 

spłacał z własnych zysków 

5) zawarcie umowy o kredyt i udzielenie bankowi pełnomocnictwa do pobrania 

z rachunku środków pochodzących z dotacji na spłatę kredytu - jeśli ustalono 

spłatę kredytu z dotacji oraz wskazanie tego rachunku jednostce 

kontraktującej jako właściwy do przekazania środków dotacji 

 

5.  Kwota maksymalna kredytowaniu podlegają koszty kwalifikowane przedsięwzięcia (ta część 

kosztów, na podstawie których instytucja kontraktująca określa wielkość 

dofinansowania)gdy kredytobiorca jest płatnikiem VAT – kredytowana jest 

wartość netto (z wyłączeniem VAT) 

 

6.  Maksymalny okres 

kredytowania 

5 lat – okres może zostać wydłużony, jeśli jest to zgodne z zasadami programu 

 

7.  Formy 

zabezpieczenia 

wszystkie stosowane w banku formy zabezpieczenia 

 

8.  Udział własny 

kredytobiorcy 

min. 10% - bank może odstąpić od tego wymogu, jeśli jest to zgodne  

z zasadami danego programu 

 

9.  Oprocentowanie  zgodnie z Tabelą oprocentowania 

 

10.  Częstotliwość 

naliczania odsetek 

naliczane miesięcznie, pobierane kwartalnie lub miesięcznie 

11.  Karencja w spłacie 

kapitału 

możliwa na wniosek kredytobiorcy - ustalana jest na czas niezbędny do 

zakończenia finansowanej inwestycji (projektu) lub/i wpływu dotacji 

 

12.  Prowizje i opłaty  zgodnie z Taryfą prowizji i opłat  

 
 


