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Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim 

       SPECYFIKACJA PRODUKTU  KREDYT UNIJNY BS 
1.  Nazwa produktu kredyt unijny BS 

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

przedsięwzięcia ze środków zagranicznych funduszy pomocowych, w tym 
środków unijnych  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 

 skredytowane mogą zostać wszystkie koszty kwalifikowane i 
niekwalifikowane  
przedsięwzięcia w  wartości netto 

 w przypadku rolników możliwe jest skredytowanie wartości brutto 
przedsięwzięcia niezależnie od tego, czy jest płatnikiem podatku VAT 

kredytowaniu podlega wartość netto nakładów inwestycyjnych a w przypadku 
kredytobiorców, którzy nie są płatnikami VAT wartość brutto 

4.  Warunki udzielenia   złożenie wniosku wraz z dokumentacją wymaganą przez Bank (historia 
rachunku, jeśli  rachunek prowadzony jest w innym banku) oraz przez 
dany program, pozwalającą Bankowi ocenić zgodność przedsięwzięcia  
z zasadami programu 

 zgodność planowanego przedsięwzięcia z zasadami programu 
pomocowego 

 przedstawienie kopii wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami  
lub/i umowy o dofinansowanie, jeżeli została już zawarta 

 posiadanie zdolności kredytowej zbadanej przy założeniu, że beneficjent  
nie otrzyma wsparcia ze środków funduszy pomocowych i cały kredyt 
będzie spłacał z własnych zysków 

 
 

5.  Kwota  wyznaczana w oparciu o: 
 aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową 

wnioskodawcy  
 ocenę zdolności kredytowej  
 zasady poszczególnych programów pomocowych 
 rodzaj i wartość proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu 

! skredytowane mogą zostać wszystkie  koszty kwalifikowane  i 
niekwalifikowane przedsięwzięcia w wartości netto  
! w przypadku rolników możliwe jest skredytowanie wartości brutto 
przedsięwzięcia niezależnie od tego, czy rolnik jest płatnikiem VAT 
 

6.  Maksymalny okres 
kredytowania 

15 lat  

7.  Formy zabezpieczenia wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń, w szczególności: 
 zabezpieczenie na przedmiocie kredytowania  
 dodatkowe zabezpieczenia 
 obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową 

 
! przyjmując zabezpieczenie Bank uwzględnia ograniczenia wynikające z: 
programów - np. brak możliwości przewłaszczenia rzeczy nabytych z udziałem 
dotacji oraz  
 

8.  Udział własny 
kredytobiorcy 

min. 20%  



9.  Oprocentowanie  zgodnie z Tabelą oprocentowania 
 

10.  Forma i sposób spłaty   kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty kredytu w części dotyczącej 
środków otrzymanych z dotacji, niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu  
3 dni po przekazaniu środków przez jednostkę kontraktującą, składając w tym 
celu pisemną dyspozycję 
 pozostała część kredytu podlega spłacie w terminach i kwotach 

określonych w harmonogramie spłaty kredytu, sporządzonym przez 
Bank w związku z wpływem dotacji  

11.  Karencja w spłacie 
kapitału 

 ustalana jest na czas niezbędny do zakończenia finansowanej inwestycji 
(projektu) lub/i wpływu dotacji 
 

12.  Prowizje i opłaty  zgodnie z Taryfą prowizji i opłat 
 

 
 


