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Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim 

SPECYFIKACJA PRODUKTU  KREDYT W RACHUNKU KREDYTOWYM JST 

1.  Nazwa produktu kredyt w rachunku kredytowym dla jednostek samorządu terytorialnego (JST)  
2.  Klient  gmina / powiat / województwo 

3.  Przeznaczenie   pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 
JST 

 finansowanie planowanego deficytu budżetu JST 
 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań  
 wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 

pochodzących  
z budżetu UE 

cele kredytowania mogą być łączone 
4.  Warunki udzielenia   złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją (w przypadku kredytu 

udzielanego w  wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
rolę wniosku może pełnić SIWZ uzupełniona kopią złożonej oferty)   

 posiadanie zdolności kredytowej 
 zawarcie umowy o kredyt  
 ustanowienie zabezpieczeń 

5.  Kwota kredytu wynika z uchwały budżetowej JST/uchwały Rady (gminy/powiatu /województwa) 
o zaciągnięciu kredytu 

6.  Maksymalny okres 
kredytowania 

20 lat, za wyjątkiem kredytu udzielanego na pokrycie występującego w ciągu roku 
przejściowego deficytu budżetu JST, który podlega spłacie w roku, w którym 
został zaciągnięty 

7.  Formy zabezpieczenia wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń 
wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń – obligatoryjnie weksle in 
blanco wraz z deklaracją wekslową  

8.  Oprocentowanie  zgodnie z Tabelą oprocentowania/złożoną ofertą przetargową w przypadku 
kredytu udzielanego w  wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego  

9.  Forma i sposób 
wypłaty  

zgodnie z wnioskiem kredytowym / zapisami SIWZ uzupełnionej kopią złożonej 
oferty 

10.  Forma i sposób spłaty  spłaty dokonywane są z rachunku obsługi kredytu – kredytobiorca zobowiązany 
jest zapewnić na tym rachunku środki, przeznaczone na spłatę kredytu, odsetek, 
prowizji, opłat, kosztów, w terminach i kwotach wskazanych w harmonogramie 
zgodnie z wnioskiem kredytowym / zapisami SIWZ uzupełnionej kopią złożonej 
oferty 

11.  Karencja w spłacie 
kapitału 

zgodnie z wnioskiem kredytowym / zapisami SIWZ uzupełnionym o kopię 
złożonej oferty 
 

12.  Karencja w spłacie 
odsetek 

dopuszcza się taką możliwość, jeśli tak stanowi SIWZ uzupełniona złożoną ofertą 
przetargową, w przypadku kredytu udzielanego w wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego 

13.  Prowizje i opłaty  zgodnie z Taryfą prowizji i opłat/SIWZ i złożoną ofertą przetargową w przypadku 
kredytu udzielanego w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

 
 
 


