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METRYKA KREDYTU INWESTYCYJNEGO - KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO 
 

Nazwa produktu: Kredyt technologiczny 

Rodzaj produktu Kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym.  

Segment docelowy  

Produkt przeznaczony jest dla posiadających zdolność kredytową Klientów: 

1) prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę prowadzonej 
ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego, w formie 
mikroprzedsiębiorstwa, małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumie-
niu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

2) zewnętrznych i wewnętrznych.  

Przeznaczenie produktu  

1. Kredyt przeznaczony jest na realizację inwestycji technologicznej polegającej 
na: 

1) zakupie nowej technologii,  jej wdrożeniu oraz uruchomieniu 
na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, 
w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, towarów, procesów lub usług albo 

2) wdro żeniu własnej nowej technologii  oraz uruchomieniu 
na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, 
w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, towarów, procesów lub usług. 

2. Nowa technologia to technologia będąca przedmiotem inwestycji 
technologicznej w postaci prawa własności przemysłowej lub wyników prac 
rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej 
wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco 
ulepszonych, od dotychczas wytwarzanych w Rzeczypospolitej Polskiej, 
towarów, procesów lub usług. 

3. Wydatkami przeznaczonymi na realizację inwestycji technologicznej 
(wydatkami kwalifikowanymi) są ponoszone przez przedsiębiorcę 
realizującego tę inwestycję, niezbędne do jej realizacji, wydatki na: 

1) zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup 
prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem że:  

a) przedsiębiorca przedstawi operat szacunkowy sporządzony 
przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego potwierdzający, że 
cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej tej nieruchomości 
określonej na dzień nabycia, 

b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego 
potwierdzającą, że nieruchomość zabudowana może być używana w 
określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, lub 
określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń, 

c) w okresie 10 lat poprzedzających datę nabycia tej nieruchomości, jej 
zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych 
środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis, 

d) nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji 
technologicznej; 

2) zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych 
środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków 
transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność 
w sektorze transportu; 
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3) zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu 
i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone 
w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez 
przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, pod 
warunkiem że: 

a) cena nabycia używanych środków trwałych nie przekracza 
ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa 
od ceny podobnych nowych środków trwałych, 

b) sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego 
nabył środki trwałe oraz miejsce i datę ich zakupu, 

c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich 
zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych 
środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis; 

4) zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy 
budynków, budowli lub ich części; 

5) zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, 
know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości 
niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki: 

a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej,  

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami, 

c) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich 
niepowiązanych z nabywcą, 

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję 
technologiczną, oraz będą przez niego wykorzystywane przez co 
najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia; 

6) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, 
budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia 
realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub 
dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego 
terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej. 

4. Do wydatków na realizację inwestycji technologicznej zalicza się także 
wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, 
ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej 
technologii w ramach inwestycji technologicznej. 

5. Środki trwałe, muszą być powiązane ze sobą funkcjonalnie i służyć 
do realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem 
technologicznym. 

6. Łączna wartość wydatków, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 6, nie może 
przekroczyć 10% łącznej wartości wydatków, o których mowa w ust. 3 i 4. 

7. Premią technologiczną mogą być objęte, pomniejszone o podatek 
od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, udokumentowane zapłaconymi 
fakturami, wydatki, o których mowa w ust. 3 i 4, poniesione po dniu złożenia 
wniosku o przyznanie premii technologicznej do Banku Gospodarstwa 
Krajowego. 

8. W przypadku, gdy Klientowi przysługuje prawo do zwrotu VAT, kredyt 
technologiczny przeznaczony jest na finansowanie wartości netto 
przedsięwzięcia. Na wydatki związane z finansowaniem podatku VAT Bank 
może udzielić kredytu obrotowego. 

9. Kredyt technologiczny nie może być udzielony na zakup, leasing lub wynajem 
środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia będąca 
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przedmiotem inwestycji technologicznej finansowanej za pomocą kredytu 
technologicznego. 

10. Kredyt technologiczny służy do sfinansowania części wydatków 
kwalifikowanych inwestycji technologicznej. Kredytobiorca we wniosku 
o dofinansowanie uwzględnia wysokość kredytu na innowacje technologiczne 
w wysokości nie większej niż 75% wartości wydatków kwalifikowanych. 
Pozostałe 25% wydatków kwalifikowanych wykazuje we wniosku o 
dofinansowanie dla BGK jako udział własny. Przez udział własny należy 
rozumieć, udział Kredytobiorcy w finansowaniu inwestycji technologicznej 
pochodzący ze środków innych niż środki kredytu technologicznego lub 
środki uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą 
publiczną, w szczególności w formie kredytów, gwarancji lub poręczeń, na 
warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.  

11. Na sfinansowanie minimum 25% wydatków kwalifikowanych inwestycji 
technologicznej oraz wydatków niekwalifikowanych inwestycji technologicznej, 
Bank może udzielić Klientowi kredytu inwestycyjnego na warunkach 
i zasadach opisanych w Regulaminie kredytowania działalności gospodarczej, 
Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej oraz niniejszej metryce.  

Wymagania 
podstawowe wobec 
Klienta 

Bank udziela kredytu technologicznego przedsiębiorcy, który: 

1) prowadzi działalność gospodarczą i ma siedzibę, a w przypadku osoby 
fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
(z zastrzeżeniem postanowień statutu Banku); 

2) nie prowadzi działalności wykluczonej; 

3) posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy; 

4) posiada zdolność kredytową na podstawie przeprowadzonej analizy zdolności 
kredytowej przez Bank; 

5) otrzyma od BGK promesę uzyskania premii technologicznej i podpisze z BGK 
umowę o dofinansowanie w formie premii technologicznej; 

6) posiada rachunek bieżący w Banku, który do dnia ostatecznej spłaty kredytu 
(włącznie) pozostanie otwarty. Nowo pozyskani Klienci muszą otworzyć 
w Banku rachunek bieżący przed uruchomieniem kredytu. 

Maksymalna  kwota 
kredytu  

Maksymalna kwota wnioskowanego kredytu jest uwarunkowana oceną zdolności 
kredytowej Wnioskodawcy oraz realizowanego projektu inwestycyjnego i nie może 
przekraczać 75% wartości wydatków kwalifikowanych wynikających z wniosku 
o dofinansowanie. 

Minimalna kwota kred.  Bez ograniczeń 

Waluta kredytu  PLN 

Udział środków 
własnych   

1. Kredyt technologiczny stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy. 

2. Wymagany minimalny udział środków własnych Klienta w inwestycji 
technologicznej, finansowanej Kredytem technologicznym wynosi1 25% 
wartości inwestycji technologicznej, z zastrzeżeniem, że jeśli jedna inwestycja 
technologiczna będzie finansowana dwoma kredytami (Kredytem 
technologicznym oraz inwestycyjnym, który pokryje pozostałą części wydatków 
kwalifikowanych i wydatków niekwalifikowanych), wówczas łączny wkład 
własny wynosi 10% wartości inwestycji technologicznej. 

                                                 
1 Z zastrzeżeniem postanowień – części „Stosowane zabezpieczenia”. 
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3. Wkład własny nie jest wymagany w przypadku zastosowania jednej lub kilku 
form zabezpieczeń w łącznej wysokości stanowiącej wnioskowaną kwotą 
kredytu, w szczególności: 

1) kaucja środków pieniężnych;  
2) gwarancja lub poręczenie Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego 

lub Bankowego Funduszu Gwarancyjnego; 
3) rachunek lokaty w innym banku (w walucie transakcji) wraz z blokadą lokaty 

i pełnomocnictwem do pobrania środków z rachunku lokaty;  
4) wierzytelności z rachunku lokaty. 

4. Do środków własnych Klienta zalicza się m.in.: 

1) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych; 

2) wartość dokumentacji technicznej (udokumentowany koszt nabycia 
względnie opracowania dokumentacji dla finansowanego projektu); 

3) wartość posiadanych materiałów i urządzeń, nieruchomości przeznaczonej 
do celów wykonywania działalności gospodarczej, związanych z 
realizowanym projektem; 

4) wartość zrealizowanych i opłaconych nakładów inwestycyjnych przed 
uzyskaniem kredytu bankowego; 

5. Do środków własnych nie zalicza się środków pochodzących z kredytu 
bankowego lub innych zobowiązań Klienta. 

6. Klient zobowiązany jest zaangażować środki własne na etapie rozpoczęcia 
realizacji danego przedsięwzięcia i udokumentować je po podjęciu decyzji 
kredytowej a przed uruchomieniem kredytu technologicznego. Jeżeli kredyt jest 
uruchamiany w transzach, dopuszcza się angażowanie środków własnych 
proporcjonalnie do wysokości transzy, zgodnie z decyzją kredytową. 

Karencja w spłacie 
kapitału 

Do momentu otrzymania premii technologicznej jednak nie dłużej niż 6 miesięcy po 
zakończeniu realizacji inwestycji. 

Okres kredytowania 

1. Kredyt technologiczny może być udzielany na okres do 15 lat. 

2. Kredytowanie działalności inwestycyjnej dzieli się na okres realizacji i okres 
spłaty. 

3. Okres realizacji nie może przekroczyć 5 lat od dnia rozpoczęcia projektu. 

Formy wypłaty kredytu 

1. Uruchomienie kredytu lub jego transzy powinno nastąpić w terminie 
9 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytu. 

2. Bank uzależnia wypłatę kredytu od spełnienia przez Klienta wszystkich 
warunków jego uruchomienia, określonych w decyzji kredytowej i umowie 
kredytu. 

3. Niespełnienie przez Klienta któregokolwiek z warunków, uruchomienia kredytu 
lub jego transzy w terminie 9 miesięcy od daty zawarcia umowy, powoduje 
wygaśniecie umowy. 

4. Kredyt wypłacany jest jednorazowo lub w transzach, z określeniem terminów i 
transz stosownie do rodzaju finansowanego przedsięwzięcia i jego 
harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

5. Uruchomienie kredytu w transzach jest wymagane w przypadku inwestycji, 
których okres realizacji przekracza 12 miesięcy lub jeżeli w ocenie Banku 
istnieje konieczność kontroli przebiegu realizacji przedsięwzięcia 
finansowanego kredytem. 
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6. W przypadku kredytu wypłacanego w transzach, każda następna transza 
może zostać wypłacona po zbadaniu prawidłowości wykorzystania transzy 
poprzedniej, a także po spełnieniu warunków, od których uzależniono wypłatę 
następnej transzy, w szczególności od realizacji inwestycji zgodnie 
z zaakceptowanym przez Bank oraz przez BGK projektem inwestycyjnym. 

7. Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej, na podstawie 
zlecenia płatniczego. 

8. Realizacja przez Bank wypłaty środków z kredytu wymaga udokumentowania 
zgodności realizacji dyspozycji z określonym w umowie przeznaczeniem 
kredytu, kopiami dokumentów płatniczych, potwierdzonymi za zgodność z 
oryginałem przez pracownika Banku (faktury VAT, rachunki uproszczone, 
umowy kupna – sprzedaży), i opatrzone klauzulą: „Płatne w ciężar kredytu 
technologicznego udzielonego na podstawie umowy nr __________ z dnia 
_____”. 

9. Kredyt może być wykorzystany poprzez przekazanie środków pieniężnych na 
rachunek bieżący Klienta, w kwocie nie większej niż 20% kwoty udzielonego 
kredytu. Wykorzystanie do 80% tej kwoty kredytu, Klient powinien 
udokumentować w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty przekazania środków 
pieniężnych fakturami lub innymi dokumentami zakupu, wystawionymi lub 
sporządzonymi nie wcześniej niż 30 dni kalendarzowych przed dniem 
zawarcia umowy kredytu.  

10. Bank odmawia uruchomienia kredytu, jeśli Klient zalega z płatnościami z tytułu 
wykorzystanego już kredytu. 

11. Kredyt spłacony nie podlega ponownemu uruchomieniu. 

Forma spłaty 

1. Spłata kredytu jest dokonywana w ratach malejących płatnych w okresach 
miesięcznych lub kwartalnych2. 

2. Spłata kredytu, odsetek i innych należności następuje w drodze obciążenia 
przez Bank rachunku bieżącego Klienta, z zastrzeżeniem ust 7. 

3. Możliwa jest wcześniejsza ostateczna spłata całości lub części kredytu. 
Dla dokonania wcześniejszej spłaty kredytu konieczne jest złożenie przez 
Klienta odrębnej dyspozycji wcześniejszej spłaty kredytu. 

4. Wcześniejsza spłata części kredytu może obejmować w szczególności wpływ 
na rachunek kredytowy/wyodrębniony środków z dotacji w formie premii 
technologicznej. 

5. Możliwa jest jednorazowa spłata kredytu. 

6. Kwota premii technologicznej wypłacanej przez BGK jest przekazywana 
przez BGK w transzach lub jednorazowo bezpośrednio na rachunek techniczny 
służący do obsługi wpłat premii technologicznej. 

7. Kwota premii technologicznej jest zaliczana na spłatę części kapitału kredytu 
technologicznego. UWAGA:  premia technologiczna mo że zosta ć wypłacona 
tylko wtedy, gdy istnieje w momencie jej wypłaty sa ldo zadłu żenia. Nale ży 
klientom zwróci ć uwagę, że wcześniejsza całkowita spłata kredytu 
technologicznego, przed wypłat ą ostatniej transzy premii technologicznej 
– pozbawi ich mo żliwo ści otrzymania premii.  

Ocena zdolno ści 
kredytowej 

Oceny zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego dla Wnioskodawców 
ubiegających się o kredyt technologiczny dokonuje się w oparciu o obowiązującą 
Metodykę oceny ryzyka kredytowego. 

                                                 
2 Okres spłaty kwartalny dotyczy Klientów prowadzących działalność sezonową i/lub rolniczą.  
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Monitoring wpływów 

1. Z tytułu udzielonego kredytu, Kredytobiorca będzie przeprowadzał w okresie 
kredytowania, średnie miesięczne wpływy, pochodzące z tytułu prowadzonej 
działalności Ustalając minimalnie wymaganą wysokość średniomiesięcznych 
wpływów przyjmuje się mniejszą z dwóch wartości3: 

1) minimum 5% kwoty udzielonego kredytu; 

2) minimum 1/15 rocznych przychodów z tytułu prowadzonej działalności. 

2. W Umowie kredytu może zostać określona wyższa minimalna kwota średnich 
miesięcznych wpływów. 

3. Bank może określić wyższą minimalną kwotę średnich miesięcznych wpływów. 

4. Wysokość wpływów liczona jest jako suma uznań na rachunkach (bieżący, 
pomocniczy, walutowy) w badanym okresie, dzielona przez liczbę miesięcy 
przyjętych do wyliczenia wysokości średnich miesięcznych wpływów. 

5. Dla wyliczenia wysokości średnich miesięcznych wpływów przyjmuje się okres 
ostatnich 6/124 miesięcy. 

6. Do sumy wpływów nie wlicza się: wpływów związanych z likwidacją lokat 
terminowych oraz wpływów z tytułu uruchomienia kredytów lub pożyczek 
na rachunek bieżący Klienta. 

7. Analiza wysokości wpływów na rachunki bankowe Klienta jest dokonywana 
w okresach 6-miesięcznych (kalendarzowych), z zastrzeżeniem pkt 8. 

8. Pierwsza analiza wysokości miesięcznych wpływów na rachunek bankowy 
Klienta odbywa się po 6/124 miesiącach od udzielenia kredytu. 

9. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej analizy (wg powyższych zasad), stwierdzone 
zostanie, że: kwota średnich miesięcznych wpływów w badanym ostatnim 6/124 
miesięcznym okresie, będzie niższa niż określona w umowie kredytu, 
podwyższa się marżę kredytu o: 

1) 1,00 punkt procentowy5 w stosunku do aktualnie obowiązującej wartości, w 
przypadku obniżenia się średnich miesięcznych wpływów na rachunek/ki 
poniżej 75% kwoty wpływów określonych w umowie kredytu, 

2) 2,00 punkty procentowe5 w stosunku do aktualnie obowiązującej wartości, w 
przypadku obniżenia się średnich miesięcznych wpływów na rachunek/ki 
poniżej 50% kwoty wpływów określonych w umowie kredytu. 

10. Podwyższona marża obowiązywać będzie przez okres minimum 3 miesięcy, 
począwszy od pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym Bank stwierdził obniżone wpływy na rachunki Kredytobiorcy. 

11. Wysokość podwyższonej marży zostanie przywrócona do wysokości sprzed 
podwyższenia marży na pisemny wniosek Kredytobiorcy po minimum 
3 miesiącach i spełnieniu warunków związanych z realizacją wysokości 
wpływów na rachunek/ki Banku z zastrzeżeniem, że z inicjatywy Oddziału może 
zostać dokonana weryfikacja wysokości obrotów, również bez pisemnego 
wniosku Kredytobiorcy. Wysokość podwyższonej marży zostanie przywrócona 
do wysokości sprzed podwyższenia marży na pisemny wniosek Kredytobiorcy 
po minimum 3 miesiącach i spełnieniu warunków związanych z realizacją 

                                                 
3 W przypadku finansowania projektów inwestycyjnych, które zgodnie z przedłożonym biznesplanem, w okresie realizacji inwestycji, nie będą generowały 

przychodów lub przychody te będą niższe w stosunku do zakładanej docelowej wielkości, może zostać ustalona, na czas realizacji inwestycji, niższa kwota 

wymaganych wpływów lub dłuższy okres, po którym nastąpi pierwsza analiza wysokości wpływów (zapisy w tym zakresie powinny się znaleźć w decyzji 

kredytowej). 
4 12 miesięcy – dla Klientów prowadzących działalność sezonową lub rolniczą. Działalność sezonowa rozumiana jako działalność w której w ostatnim 

pełnym roku obrachunkowym, w jednym z kwartałów kalendarzowych przychody przekroczyły 40% przychodów generowanych w całym ostatnim roku 

(z wyłączeniem przychodów ze zdarzeń o charakterze jednorazowym). 
5 lub o wartość wynikającą z zawartej Umowy kredytu, gdy przedmiotowa Umowa stanowi inaczej niż postanowienia niniejszej Metryki. 
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wysokości wpływów na rachunek/ki Banku. 

12. Przywrócenie marży następuje nie wcześniej niż od pierwszego dnia roboczego 
miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca w którym Bank otrzymał 
wniosek Kredytobiorcy. 

Stosowane 
zabezpieczenia  

1. Do zabezpieczenia kredytu technologicznego mogą być wykorzystane wszystkie 
rodzaje zabezpieczeń określone w Instrukcji prawnych form zabezpieczenia 
wierzytelności, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

2. W przypadku inwestycji związanej z nieruchomością, wymaganym 
zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na finansowanej nieruchomości 
i ewentualnie na innych nieruchomościach, przy zachowaniu poziomu LtV, dla 
kwoty kredytu przeznaczonego na finansowanie nakładów dotyczących 
nieruchomości, w wysokości nieprzekraczającej 75% lub 80% w przypadku, gdy 
część kredytu przekraczająca 75% LtV, jest dodatkowo zabezpieczona w 
postaci kaucji, blokady środków na rachunku bankowym Klienta lub zastawem 
na denominowanych w PLN dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa 
lub NBP. 

3. Jednym z zabezpieczeń spłaty kredytu technologicznego może być kwota premii 
technologicznej przyznanej przez BGK z przeznaczeniem na spłatę części 
kapitału kredytu technologicznego, która zostanie przelana przez BGK na 
wskazany przez Bank rachunek służący do spłaty kredytu  i tym samym 
zarachowana na spłatę kapitału kredytu. Tego rodzaju mechanizm spłaty części 
kapitału kredytu jest obligatoryjny i wynika z ustawy o niektórych formach 
wpierania działalności innowacyjnej (Dz.U. 2014r. poz. 226 z późn. zm) oraz 
z Umowy współpracy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.  

4. Przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz cesji praw z umowy o dofinansowanie 
nie stosuje się jako formy zabezpieczenia kredytu technologicznego. 

Oprocentowanie  Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stawce WIBOR 3M i stałej marży 
Banku. 

Prowizje Bank z tytułu udzielenia i obsługi kredytu pobiera prowizje zgodnie z Taryfą opłat 
i prowizji za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych.  

Wniosek kredytowy 

1. Załącznikami do wniosku o udzielenie kredytu technologicznego są załączniki 
wymagane dla kredytu inwestycyjnego, określone w Instrukcji kredytowania 
działalności gospodarczej, Cz. I.  

2. Dodatkowymi dokumentami, wymaganymi na etapie złożenia wniosku 
o udzielenie kredytu technologicznego są: 
1) wniosek o dofinansowanie, który Kredytobiorca będzie składał / złożył do 

BGK w celu uzyskania dofinansowania w formie premii technologicznej; 
2) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji – Bank akceptuje wzór 

harmonogramu nadany przez BGK;  
3) biznesplan / studium wykonalności – Bank akceptuje wzór biznesplanu / 

studium wykonalności nadany przez BGK. 

3. Można zrezygnować z części formularzy i dokumentów, stanowiących załączniki 
do wniosku, o których mowa w ust. 1, o ile dublują się one z danymi zawartymi 
we wniosku o dofinansowanie/ dokumentacji konkursowej. 

Okres rozpatrzenia 
wniosku kredytowego 

Termin rozpatrzenia wniosku kredytowego przez Bank – jak dla kredytu 
inwestycyjnego - określa Instrukcja kredytowania działalności gospodarczej, Cz. I. 

Promesa premii 
technologicznej/ umowa 
kredytowa o udzielenie 

1. Bank dopuszcza możliwość wystawienia promesy wg wzoru określonego przez 
BGK. 
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kredytu 
technologicznego 

2. W przypadku, gdy BGK nie określi wzoru promesy, wówczas Bank stosuje wzór 
promesy kredytu technologicznego z premią technologiczną BGK, stanowiący 
załącznik do Instrukcji udzielania kredytu technologicznego z premią 
technologiczną z BGK. 

3. Maksymalny okres ważności Promesy wynosi 9 miesięcy. 

4. W przypadku nie przyznania przez Bank Gospodarstwa Krajowego w terminie 
9 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie kredytu technologicznego, 
Kredytobiorcy premii technologicznej, umowa wygasa. 

5. Istnieje możliwość wydłużenia ważności promesy kredytowej/ umowy kredytowej 
o kolejne 9 miesięcy, po ponownym zbadaniu zdolności kredytowej i podjęciu 
pozytywnej decyzji kredytowej. 

6. Warunkiem wydania promesy jest zapłacenie na rzecz Banku prowizji 
za wystawienie promesy kredytowej. 

7. Obowiązkowe warunki, które należy zawrzeć w promesie/ umowie o kredyt 
technologiczny, jako warunki zawarcia umowy kredytowej i uruchomienia 
środków z kredytu: 

1) przyznanie promesy premii technologicznej przez BGK; 

2) przedłożenie w Banku umowy o dofinansowanie w formie premii 
technologicznej zawartej między Wnioskodawcą i BGK; 

3) ustanowienie zabezpieczeń spłaty kredytu w formie wskazanej 
w pozytywnej decyzji kredytowej. 

Monitoring 

ekspozycji kredytowej 

1. Monitoring ekspozycji kredytowych, w tym monitoring realizacji inwestycji, 
odbywa się wg wewnętrznych regulacji Banku tj.: 

1) Instrukcji Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw 
celowych w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie; 

2) Instrukcji monitoringu klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym 
w Chrzanowie; 

3) Instrukcji monitoringu zabezpieczeń w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie. 

2. W okresie realizacji projektu Bank zobowiązany jest monitorować inwestycję 
technologiczną, w szczególności w zakresie: bieżącego postępu w realizacji 
inwestycji technologicznej, prawidłowości wykorzystania kredytu 
technologicznego zgodnie z jego celem określonym w umowie kredytu 
technologicznego i w harmonogramie rzeczowo finansowym, terminowości spłat 
kredytu technologicznego, sytuacji ekonomiczno – finansowej Kredytobiorcy, 
w tym zagrożenia upadłości Kredytobiorcy. 

3. W okresie realizacji inwestycji technologicznej oraz w okresie trwałości projektu 
Bank zobowiązany jest monitorować, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami 
Banku, postanowienia umowy kredytu technologicznego, które mogą mieć 
wpływ na prawidłową realizację projektu, dotyczące: 

1) wykorzystania kredytu technologicznego lub jego części niezgodnie z 
celem inwestycji technologicznej; 

2) realizacji inwestycji niezgodnie z założeniami, na podstawie których 
podjęta została decyzja o udzieleniu kredytu technologicznego, bądź 
zmiany tych założeń bez uzyskania akceptacji Banku; 

3) sprzedaży majątku finansowanego w ramach kredytu 
technologicznego bez zgody Banku; 

4) złożenia przez kredytobiorcę, niezgodnych ze stanem faktycznym, 
dokumentów i oświadczeń, na podstawie których podjęta została 
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decyzja o udzieleniu lub uruchomieniu kredytu technologicznego; 

5)  zaprzestania spłaty rat kapitałowych i odsetek kredytu 
technologicznego 

Informacje dodatkowe 

W przypadku, gdy BGK wydał odmowną decyzję w sprawie przyrzeczenia dotacji w 
formie premii technologicznej, należy zaproponować Klientowi możliwość 
kredytowania inwestycji z kredytu inwestycyjnego na ogólnych warunkach 
i zasadach dotyczących kredytu inwestycyjnego, wynikających z Instrukcji 
kredytowania działalności gospodarczej. 

Katalog przykładowych warunków, przedstawionych poniżej, wpisywanych do 
decyzji kredytowej, gdy udzielenie kredytu technologicznego będzie poprzedzone 
wydaniem promesy kredytowej/warunkowej umowy kredytowej i/lub Wnioskodawca 
nie zawarł jeszcze umowy o dofinansowanie w formie premii technologicznej, ma 
formę otwartą. Ostateczna lista warunków jest każdorazowo uzależniona od oceny 
zdolności kredytowej Wnioskodawcy i inwestycji. 

1. Warunki wydania promesy. 
1) zapłata prowizji za wystawienie prowizji. 

2. Warunki do podpisania umowy kredytowej dotyczą w szczególności: 
1) doręczenie do Banku promesy premii technologicznej przyznanej 

przez BGK; 
2) doręczenie do Banku kontraktów, umów przedwstępnych, wymaganych 

pozwoleń na budowę (jeśli to wynika z charakteru inwestycji). 
3. Warunki do uruchomienia kredytu: 

1) doręczenie do Banku umowy o dofinansowanie w formie premii 
technologicznej; 

2) założenie w Banku wyodrębnionego rachunku do obsługi inwestycji 
technologicznej  

3) ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunku 
bieżącym; 

4) udokumentowanie wkładu własnego (w wysokości wskazanej w decyzji 
kredytowej); 

5) udokumentowanie posiadanych środków na pokrycie naliczonego podatku 
VAT od nakładów inwestycyjnych; 

6) ustanowienie depozytu pieniężnego w przypadku braku 
satysfakcjonującego udokumentowania wniesienia brakującej wielkości 
wkładu własnego; 

7) ustanowienie prawnych form zabezpieczenia spłaty kredytu (zgodnie 
z decyzją kredytową); 

8) zapłacenie przez Wnioskodawcę wymaganych opłat i prowizji. 

W przypadku, gdy Beneficjent będzie realizował inwestycję technologiczną 
i zabezpieczeniem umowy o dofinansowanie w formie premii technologicznej ma 
być gwarancja bankowa dobrego wykonania umowy o dofinansowanie, oprócz 
dokumentów określonych w Instrukcji udzielania i potwierdzania gwarancji 
bankowych i poręczeń w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie, wymagane jest 
przedłożenie przez Wnioskodawcę: 

1) pisma BGK, zapraszającego Klienta do podpisania umowy o dofinansowanie 
w formie premii technologicznej lub  

2) oficjalnego komunikatu w sprawie zaakceptowania wniosków o dofinansowanie 
przez BGK, opublikowanego na stronie internetowej BGK lub  

3) umowy o dofinansowanie w formie premii technologicznej lub  
4) innego dokumentu potwierdzającego, że projekt Klienta został zaakceptowany 

do dofinansowania w formie premii technologicznej. 

 


