
Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd 
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Infolinia dla Klientów firmowych i Sektora publicznego: +48 608 019 700 lub +48 (32) 604 30 25, dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00. Opłata za połączenie według taryfy operatora.

Informacja dla Kredytobiorcy

Kredyt samochodowy / kredyt hipoteczny / pożyczka hipoteczna.
Poniższe rozwiązanie dotyczy klientów firmowych, którzy zaciągnęli kredyt do 13 marca 2020 r. włącznie.

W związku w związku z utrzymującym się stanem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz reaktywacją
Wytycznych EBA dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, 
stosowanych w obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID-19, tj. nieustawodawczej inicjatywie 
przewidującej ulgę w spłacie podjętej przez instytucję w ramach branżowego lub sektorowego programu 
moratoryjnego uzgodnionego lub koordynowanego w obrębie sektora bankowego lub jego istotnej 
części, w miarę możliwości we współpracy z organami publicznymi, który to program moratoryjny jest 
otwarty dla zainteresowanych i przewiduje podjęcie podobnych działań na rzecz zapewnienia ulgi 
w spłacie podejmowanych przez odpowiednie instytucje kredytowe (dalej jako „Wytyczne EBA”)  
w dniu 2 grudnia 2020 r., przygotowaliśmy dla naszych Klientów Firmowych wsparcie w formie:

 > na maksymalnie do 9 miesięcy dla klientów, którzy skorzystali już z pierwotnego moratorium pozaustawowego 
(z uwzględnieniem okresów prolongat na podstawie pierwotnego moratorium)

 > na maksymalnie do 9 miesięcy dla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium 
pozaustawowego, z zastrzeżeniem, że maksymalny okres w przypadku prolongaty dla średnich przedsiębiorców 
wynosi 6 miesięcy

 > dopuszczalne jest złożenie przez klienta więcej niż jednego wniosku, ale wówczas maksymalny łączny okres 
prolongaty nie może przekroczyć limitów określonych powyżej

 > termin spłaty kredytu zostaje wydłużony o okres na jaki udzielono prolongaty

 > prolongata nie dotyczy dużych przedsiębiorców

czasowego zawieszenia spłaty raty kapitałowo-odsetkowej kredytu (prolongata)

czasowego zawieszenia spłaty kapitału kredytu (karencja)  
w tym przypadku spłata kredytu będzie obejmowała wyłącznie część odsetkową raty

 > na maksymalnie do 9 miesięcy dla klientów, którzy skorzystali już z pierwotnego moratorium pozaustawowego 
(z uwzględnieniem okresów karencji na podstawie pierwotnego moratorium)

 > na maksymalnie do 9 miesięcy dla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium 
pozaustawowego

 > dopuszczalne jest złożenie przez klienta więcej niż jednego wniosku, ale wówczas maksymalny łączny okres 
karencji nie może przekroczyć limitów określonych powyżej

 > termin spłaty kredytu zostaje wydłużony o okres na jaki udzielono karencji

— LUB —

DOSTĘPNE SPOSOBY ZŁOŻENIA WNIOSKU

przesłanie na adres mailowy auto@getinbank.pl dla kredytów samochodowych lub 
hipoteki.zawieszenie_biznes@gnb.pl dla kredytów i pożyczek hipotecznych 

w placówce Banku
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Zanim zawnioskujesz o wsparcie w spłacie kredytu zapoznaj się z poniższymi informacjami.

1. Zaproponowane rozwiązania powodują odroczenie płatności, a nie ich anulowanie.

2. Okres spłaty Kredytu wydłuży się od 1 do 9 miesięcy w zależności od wyboru okresu karencji lub prolongaty na wniosku oraz od 
dostępności danego rozwiązania dla Klienta.

3. Po upływie okresu prolongaty, Bank dokona przeliczenia sumy odroczonych rat odsetkowych na równe, nieoprocentowane 
raty, równe liczbie rat kapitałowo-odsetkowych Kredytu pozostałych do spłaty. Raty te płatne będą wraz z ratami kapitałowo-
-odsetkowymi Kredytu, powiększając kwotę każdej spłaty. Odroczone raty odsetkowe powiększą wskazane w harmonogramie 
saldo kapitału).

4. W trakcie karencji / prolongaty Kredytobiorca zobowiązany jest do utrzymania zabezpieczenia spłaty kredytu zgodnie z wa-
runkami Umowy. Udzielona przez Bank karencja / prolongata nie zwalnia Kredytobiorcy z obowiązku opłacenia składek / opłat 
ubezpieczeniowych, jeżeli te są wymagane zgodnie z warunkami Umowy.

5. Wniosek o karencję lub prolongatę mogą złożyć Klienci, którzy:
1) są przedsiębiorcami uprawnionymi do świadczeń z Tarczy Finansowej PFR 2.0 [1] (z rozszerzeniem na przedsiębiorców pro-

wadzących działalność w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlo-
wych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2) oraz podmiotów prowadzących działalność rolniczą 
lub działalność agroturystyczną (wyłącznie w zakresie produktów powiązanych z wykonywaniem tej działalności) oraz

2) jednocześnie spełniają następujące kryteria (wymogi z pkt. 17 lit. b Wytycznych EBA):
a) w zakresie mikro [2] lub małych przedsiębiorców [3] lub podmiotów prowadzących działalność rolniczą [6] lub dzia-

łalność agroturystyczną [7]: opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie przekracza 30 dni na dzień 29 lutego 2020 r. 
lub na dzień złożenia wniosku przez klienta,

b) w zakresie średnich przedsiębiorców [4]: posiadanie zdolności kredytowej na koniec 2019 r. (z zastrzeżeniem, że oce-
na zdolności kredytowej nie jest dokonywana na dzień złożenia wniosku przez klienta) i przejściowe pogorszenie sytu-
acji kredytobiorcy w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz na dzień złożenia wniosku przez klienta nie 
złożono wobec niego wniosku o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne i nie otwarto likwidacji przedsię-
biorstwa, a także nie toczy się postępowanie egzekucyjne,

c) w zakresie dużych przedsiębiorców [5]: posiadanie zdolności kredytowej na koniec 2019 r. (z zastrzeżeniem, że ocena 
zdolności kredytowej nie jest dokonywana na dzień złożenia wniosku przez klienta) i przejściowe pogorszenie sytuacji 
kredytobiorcy w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz na dzień złożenia wniosku przez klienta nie zło-
żono wobec niego wniosku o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne i nie otwarto likwidacji przedsiębior-
stwa, a także nie toczy się postępowanie egzekucyjne.

6. Złożenie wniosku o zawieszenie spłaty rat nie jest jednoznaczne z jego akceptacją przez Bank. Bank uzależnia przyznanie karen-
cji / prolongaty od pozytywnej decyzji kredytowej Banku w tym zakresie. Zostaniesz poinformowany o decyzji Banku, a do tego 
czasu pamiętaj o regulowaniu bieżących rat zgodnie z dotychczasowym harmonogram spłat.

7. Bank może zwrócić się z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia / dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji kredytowej. 

8. W każdym momencie możesz złożyć pisemny wniosek o rezygnację z karencji / prolongaty w trakcie jej trwania.  
Rezygnacja będzie obowiązywać od następnej raty.

9. Pamiętaj, aby wypełnić wniosek czytelnie, co pozwoli na szybsze jego przeprocesowanie. 

10. Uzupełnij wszystkie wymagane miejsca we wniosku poniżej (np. numer umowy kredytu znajdziesz m.in. na Umowie Kredytu 
lub napisz, że pole nie dotyczy firmy). 

11. Nie zapomnij wypełnić pola ze wskazaniem wnioskowanego okresu karencji / prolongaty.

12. Pamiętaj, że Aneks, który otrzymasz z Banku po pozytywnej decyzji musi zostać podpisany w placówce w obecności pracowni-
ka Banku, własnoręcznie przez wszystkie wymagane osoby:
1) Kredytobiorcę/ów,
2) poręczyciela/li (jeśli dotyczy),
3)  współmałżonka (jeśli dotyczy).

13. Jeśli składasz podpisy upewnij się, że aneks jest podpisywany zgodnie z reprezentacją ujawnioną w KRS (jeśli dotyczy). 
Wzór wniosku o karencję lub prolongatę jest dostępny w placówce Banku lub na stronie: 
www.getinbank.pl/firmy/moratorium-eba-2021 

14. Bank rozpatrzy wniosek Kredytobiorcy:
1) jeżeli do Kredytobiorcy nie zostało wysłane oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Kredytu oraz
2) jeżeli Kredytobiorca będący średnim [4] lub dużym przedsiębiorcą [5] nie ma zaległości w spłacie kredytu, a w przypadku 

kiedy Kredytobiorca, jest mikroprzedsiębiorcą [2] lub małym przedsiębiorcą [3] lub podmiotem prowadzącym działalność 
rolniczą [6] lub podmiotem prowadzącym działalność agroturystyczną [7] jego:
a) opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie przekracza 30 dni na dzień 29 lutego 2020 r., ale opóźnienie w spłacie 

kapitału lub odsetek przekracza 30 dni na dzień złożenia wniosku przez klienta,
b) opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 30 dni na dzień 29 lutego 2020 r., ale opóźnienie w spłacie kapi-

tału lub odsetek nie przekracza 30 dni na dzień złożenia wniosku przez klienta,
c) opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie przekracza 30 dni na dzień 29 lutego 2020 r. i opóźnienie w spłacie kapi-

tału lub odsetek nie przekracza 30 dni na dzień złożenia wniosku przez klienta.

15. Kredytobiorca powinien uregulować wierzytelności wobec Banku przed dniem wejścia w życie Aneksu. 

16. Karencja / prolongata będzie dotyczyła rat przyszłych, zapadających po terminie złożenia Wniosku i wejścia w życie Aneksu.
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Wniosek o karencję / prolongatę w spłacie firmowego  
kredytu samochodowego / kredytu hipotecznego / pożyczki hipotecznej 
w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 („Wniosek”)

DANE KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY

NAZWA PRZEDSIĘBIORCY

REGON NIP

NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO

dalej jako „Kredytobiorca”.

NUMER UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO NUMER UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK DOTYCZY UMOWY KREDYTU

dalej jako „Umowa Kredytu” / „Kredyt”.

ADRES E-MAIL (OBLIGATORYJNIE)
W przypadku, gdy wskazany adres mailowy nie jest zarejestrowany w Banku Kredytobiorca wyraża zgodę na wysłanie na niego Aneksu i nowego harmonogramu spłat.

ADRES E-MAIL

Na w/w adres e-mail zostanie wysłany:
 > projekt Aneksu (przy decyzji pozytywnej Banku), do podpisania w placówce Banku,
 > potwierdzenie wdrożenia Aneksu, po podpisaniu przez Bank,
 > w przypadku karencji – nowy harmonogram spłat wraz z Aneksem, 
 > w przypadku prolongaty – nowy harmonogram spłat, po zakończeniu i rozliczeniu prolongaty.
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 � KARENCJĘ – zawieszenie spłaty kapitału – na okres (proszę zaznaczyć jedno pole): 

          �  1       �  2       �  3       �  4       �  5       �  6       �  7       �  8       �  9

z jednoczesnym wydłużeniem okresu kredytowania o ww. okres karencji.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

1) karencja skutkuje zmianą harmonogramu spłaty kredytu – okres kredytowania zostanie wydłużony o okres karencji,

2) karencja spłat kredytu wynosi: 
a) maksymalnie do 9 miesięcy dla klientów, którzy skorzystali już z pierwotnego moratorium pozaustawowego  

(z uwzględnieniem okresów karencji udzielonej na podstawie pierwotnego moratorium),
b) maksymalnie do 9 miesięcy dla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium pozaustawowego,
dopuszczalne jest złożenie przez klienta więcej niż jednego wniosku, ale wówczas maksymalny łączny okres odroczenia nie może 
przekroczyć limitów określonych w niniejszym punkcie,

3) karencja obowiązywać będzie przez okres wskazany powyżej, począwszy od płatności najbliższej raty, zgodnie z harmonogramem 
spłat, począwszy od następnej raty po wejściu w życie aneksu,

4) ostateczny termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 29 marca 2021 r.,

CIĄG DALSZY NA KOLEJNEJ STRONIE 

W związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną COVID-19 wnoszę o udzielenie: 
(należy zaznaczyć jedną z dwóch opcji – karencję lub prolongatę):



5) w przypadku mikroprzedsiębiorcy [2] lub małego przedsiębiorcy [3] lub podmiotu prowadzącego działalność rolniczą [6] lub pod-
miotu prowadzącego działalność agroturystyczną [7] warunkiem rozpatrzenia wniosku o karencje jest brak zaległości w spłacie rat 
kredytu lub odsetek przekraczających 30 dni na dzień 29.02.2020 r. lub na dzień złożenia wniosku,

6) w przypadku średnich [4] i dużych przedsiębiorców [5] warunkiem rozpatrzenia wniosku jest posiadanie zdolności kredytowej na 
koniec 2019 r. (z zastrzeżeniem, że ocena zdolności kredytowej nie jest dokonywana na dzień złożenia wniosku przez klienta) i przej-
ściowe pogorszenie sytuacji kredytobiorcy w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz na dzień złożenia wniosku przez 
klienta nie złożono wobec niego wniosku o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne i nie otwarto likwidacji przedsiębior-
stwa, a także nie toczy się postępowanie egzekucyjne.

 � PROLONGATĘ – zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych – na okres (proszę zaznaczyć jedno pole): 

          �  1       �  2       �  3       �  4       �  5       �  6       �  7       �  8       �  9

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

1) prolongata skutkuje zmianą harmonogramu spłaty kredytu – okres kredytowania zostanie wydłużony o okres prolongaty,

2) prolongata spłat kredytu wynosi: 
a) maksymalnie do 9 miesięcy dla klientów, którzy skorzystali już z pierwotnego moratorium pozaustawowego (z uwzględnie-

niem okresów prolongaty udzielonej na podstawie pierwotnego moratorium),
b) maksymalnie do 9 miesięcy dla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium pozaustawowego,
dopuszczalne jest złożenie przez klienta więcej niż jednego wniosku, ale wówczas maksymalny łączny okres odroczenia nie może 
przekroczyć limitów określonych w niniejszym punkcie,

3) prolongata obowiązywać będzie przez okres wskazany powyżej, począwszy od płatności najbliższej raty, zgodnie z harmonogramem 
spłat, począwszy od następnej raty po wejściu w życie aneksu,

4) ostateczny termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 29 marca 2021 r.,

5) w przypadku mikroprzedsiębiorcy [2] i małego przedsiębiorcy [3] lub podmiotu prowadzącego działalność rolniczą [6] lub pod-
miotu prowadzącego działalność agroturystyczną [7] warunkiem rozpatrzenia wniosku o karencje jest brak zaległości w spłacie rat 
kredytu lub odsetek przekraczających 30 dni na dzień 29.02.2020 r. lub na dzień złożenia wniosku,

6) w przypadku średnich przedsiębiorców [4] warunkiem rozpatrzenia wniosku jest posiadanie zdolności kredytowej na koniec 2019 r. 
(z zastrzeżeniem, że ocena zdolności kredytowej nie jest dokonywana na dzień złożenia wniosku przez klienta) i przejściowe po-
gorszenie sytuacji kredytobiorcy w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz na dzień złożenia wniosku przez klienta nie 
złożono wobec niego wniosku o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne i nie otwarto likwidacji przedsiębiorstwa, a także 
nie toczy się postępowanie egzekucyjne,

7) klient posiadający status średniego przedsiębiorcy może wnioskować o prolongatę na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy z uwzględnie-
niem okresów prolongat na podstawie pierwotnego moratorium,

8) klient posiadający status dużego przedsiębiorcy nie ma możliwości złożenia wniosku o prolongatę,

9) Bank po upływie okresu prolongaty dokona przeliczenia sumy odroczonych rat odsetkowych na równe, nieoprocentowane raty, rów-
ne liczbie rat kapitałowo-odsetkowych Kredytu pozostałych do spłaty. Raty te płatne będą wraz z ratami kapitałowo-odsetkowymi 
Kredytu, powiększając kwotę każdej spłaty. Odroczone raty odsetkowe powiększą wskazane w harmonogramie saldo kapitału.

1. Karencja / prolongata będzie dotyczyła rat przyszłych, zapadających po terminie złożenia Wniosku i wejścia w życie Aneksu.

2. Bank rozpatrzy wniosek Kredytobiorcy:
1) jeżeli do Kredytobiorcy nie zostało wysłane oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Kredytu oraz
2) jeżeli Kredytobiorca będący średnim [4] lub dużym przedsiębiorcą [5] nie ma zaległości w spłacie kredytu, a w przypadku kiedy 

Kredytobiorca, jest mikroprzedsiębiorcą [2] lub małym przedsiębiorcą [3] lub podmiotu prowadzącego działalność rolniczą [6] 
lub podmiotu prowadzącego działalność agroturystyczną [7] jego:
a) opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie przekracza 30 dni na dzień 29 lutego 2020 r., ale opóźnienie w spłacie kapitału 

lub odsetek przekracza 30 dni na dzień złożenia wniosku przez klienta,
b) opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 30 dni na dzień 29 lutego 2020 r., ale opóźnienie w spłacie kapitału lub 

odsetek nie przekracza 30 dni na dzień złożenia wniosku przez klienta,
c) opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie przekracza 30 dni na dzień 29 lutego 2020 r. i opóźnienie w spłacie kapitału lub 

odsetek nie przekracza 30 dni na dzień złożenia wniosku przez klienta.

3. Kredytobiorca zobowiązany jest do uregulowania wymagalnych wierzytelności wobec Banku przed dniem wejścia w życie Aneksu.

4. Złożenie wniosku o zawieszenie spłaty rat nie jest jednoznaczne z jego akceptacją przez Bank. Bank uzależnia przyznanie karencji / 
prolongaty od pozytywnej decyzji kredytowej Banku w tym zakresie. Kredytobiorca do czasu otrzymania potwierdzenia wejścia w ży-
cie Aneksu jest zobowiązany do terminowego regulowania bieżących rat zgodnie z dotychczasowym harmonogram spłat.

5. Jeżeli Wniosek o karencję / prolongatę zostanie rozpatrzony pozytywnie, Klient otrzyma projekt Aneksu do złożonego Wniosku 
na adres email wskazany do kontaktu.

6. Kredytobiorca/y podpisze/ą Aneks własnoręcznie w placówce Banku.

UWAGA!
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1 Dokumenty finansowe za rok 2019 (jeżeli na dzień złożenia wniosku nie zostały dostarczone do Banku). �

2
Oświadczenia osób fizycznych powiązanych z wnioskiem (właściciel, wspólnik, poręczyciel). 
Według wzoru stanowiącego Załącznik do Wniosku. �

3 Inne dokumenty uzgodnione z Bankiem. �

DO WNIOSKU ZAŁĄCZAM/Y

Wniosek jest ważny 30 dni od daty złożenia.

1
Oświadczam, że jestem mikroprzedsiębiorcą.

Zatrudniam mniej niż 10 pracowników, a mój roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.
�

2
Oświadczam, że jestem małym przedsiębiorcą.

Zatrudniam mniej niż 50 pracowników, a mój roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.
�

3

Oświadczam, że jestem średnim przedsiębiorcą.

W co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnąłem roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyro-
bów i usług oraz z operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro.

Jednocześnie oświadczam, że na dzień przedłożenia Wniosku nie wszczęto wobec przedsiębiorstwa, które reprezentu-
ję, procesu w zakresie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego i nie otwarto likwidacji przedsiębiorstwa, 
a także nie toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne, a przejściowe pogorszenie sytuacji nastąpiło w związku 
z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

�

4

Oświadczam, że jestem dużym przedsiębiorcą.

W co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnąłem roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyro-
bów i usług oraz z operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro.

Jednocześnie oświadczam, że na dzień przedłożenia Wniosku nie wszczęto wobec przedsiębiorstwa, które reprezentuję, 
procesu w zakresie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego i nie otwarto likwidacji przedsiębiorstwa, 
a także nie toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne, a przejściowe pogorszenie sytuacji nastąpiło w związku 
z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

�

5 Oświadczam, że jestem podmiotem prowadzącym działalność rolniczą. �

6 Oświadczam, że jestem podmiotem prowadzącym działalność agroturystyczną. �

OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY (proszę wybrać jedną opcję i postawić „X” w kwadracie)

Na podstawie art. 105 ust. 4d) Ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe, Bank może – za pośrednictwem Biura 
Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami 
zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy (która zostanie zawarta na pod-
stawie złożonego wniosku o kredyt) a związanych z wykonywaniem czynności bankowych.

 � TAK  � NIE

POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA KREDYTOBIORCY (proszę wybrać jedną opcję TAK lub NIE)
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Informacja prawna

[1] [Na dzień 11 stycznia 2021 r. Tarcza Finansowa PFR 2.0 jest dostępna dla 45 branż wymienionych na stronie internetowej Polskiego 
Funduszu Rozwoju: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp. Lista branż może ulec zmianie w przy-
padku przyjęcia przez Radę Ministrów zmian w Uchwale Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie programu rządowego „Tarcza 
Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” (ostatnia zmiana Uchwały została przyjęta przez Radę 
Ministrów w dniu 5 stycznia 2021 r.).

[2] Przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR 
(wyrażone w euro wielkości, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszane-
go przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy) zgodnie z zał. I do 
rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. dot. uznania niektórych rodzajów pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L.2014.187.1 z dnia 26.06.2014 r.). Należy również uwzględnić powiązania między przed-
siębiorstwami (przedsiębiorstwo samodzielne, partnerskie, powiązane).

[3] Przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów 
EUR zgodnie z zał. I do rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. dot. uznania niektórych rodzajów pomocy za zgodne 
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L.2014.187.1 z dnia 26.06.2014 r.). Należy również uwzględnić 
powiązania między przedsiębiorstwami (przedsiębiorstwo samodzielne, partnerskie, powiązane).

[4] Za średniego przedsiębiorcę w rozumieniu niniejszego stanowiska, uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch 
ostatnich lat obrotowych osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekra-
czający równowartości w złotych 50 milionów euro i nie jest jednocześnie mikro i małym przedsiębiorcą, w rozumieniu definicji określo-
nej w punkcie [1] i [2] powyżej.

[5] Za dużego przedsiębiorcę w rozumieniu niniejszego stanowiska uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch 
ostatnich lat obrotowych osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych przekraczają-
cy równowartość w złotych 50 milionów euro.

[6] Podmiot prowadzący działalność rolniczą to podmiot prowadzący we własnym imieniu zarobkową działalność rolniczą, o której mowa 
w art. 2 ust 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sposób zorganizowany i ciągły, niezależnie od 
organizacyjno-prawnej formy jej wykonywania. Działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych 
lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału 
siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja ro-
ślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, 
produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania 
zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej: (1) miesiąc – w przypadku roślin, 
(2) 16 dni – w przypadku wysoko intensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek, (3) 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu 
rzeźnego, (4) 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt, licząc od dnia nabycia. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizycz-
ną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna 
powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, 
na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten 
okres osobiście to gospodarstwo.

[7] Podmiot prowadzący działalność agroturystyczną to podmiot prowadzący działalność polegającą na wynajmowaniu pokoi, sprzedaży 
posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów Agroturystyka obejmuje 
grupę przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na zapewnieniu krótkotrwałego zakwaterowania w gospodarstwach wiej-
skich, która jest objęta aktualną listą branż PKD podmiotów uprawnionych do skorzystania z Tarczy Finansowej PFR 2.0. (kod 55.20.Z). 
Działalność ta może być wykonywana przez:
1) przedsiębiorców – wówczas są oni objęci wsparciem w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 (kod PKD 55.20.Z) – oraz mogą być również 

objęci wsparciem w ramach moratorium (wykonują działalność z aktualnej listy branż) oraz 
2) rolników – na zasadzie wyłączenia z art. 6 pkt. 2 Prawa Przedsiębiorców mogą oni wykonywać działalność polegającą na wynajmo-

waniu pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów 
(działalność agroturystyczną) – wówczas nie muszą oni zakładać działalności gospodarczej (brak konieczności uzyskania wpisu do 
rejestru przedsiębiorców – KRS / CEIDG). Niemniej z tego względu nie posiadają oni statusu przedsiębiorcy i nie mogą otrzymać 
wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR.2.0. 

PODPISY OSÓB UPOWAŻNIONYCH
DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

PODPIS PRACOWNIKA BANKU PRZYJMUJĄCEGO WNIOSEK 

Oświadczam, że podpis/y został/y złożony/e w mojej obecności.
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Oświadczenie dla osób fizycznych powiązanych z wnioskiem
Właściciel, wspólnik, poręczyciel. Każda osoba wypełnia osobno.

IMIĘ I NAZWISKO

PESEL

RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI NUMER I SERIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

ADRES ZAMIESZKANIA

DATA URODZENIA (W PRZYPADKU OSOBY NIEPOSIADAJĄCEJ NUMERU PESEL) OBYWATELSTWO / PAŃSTWO URODZENIA (JEŻELI INNE NIŻ POLSKA)

PODPIS WŁAŚCICIELA / WSPÓLNIKA / PORĘCZYCIELAMIEJSCOWOŚĆ I DATA

Na podstawie art. 24 ust. 1, Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie 
danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530), (zwanej dalej „u.i.g.”) upoważniam Getin Noble Bank S.A. 
z siedzibą w Warszawie do wystąpienia przez Getin Noble Bank S.A. do biur informacji gospodarczej, o których 
mowa w u.i.g., z wnioskiem o udostępnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań oraz doty-
czących posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem, w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 u.i.g.

 � TAK  � NIE

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wy-
mianie danych gospodarczych (Dz. U. nr 81 z 2010 r., poz. 530) upoważniam Getin Noble Bank S.A. z siedzibą 
w Warszawie do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur 
informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

 � TAK  � NIE

Na podstawie art. 105 ust. 4d) Ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe, Bank może – za pośrednictwem Biura 
Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami 
zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy (która zostanie zawarta na pod-
stawie złożonego wniosku o kredyt) a związanych z wykonywaniem czynności bankowych.

Potwierdzam, że otrzymałem załącznik zawierający powyższą klauzulę dotyczącą art. 105 ust. 4d) Ustawy z dnia 
29.08.1997 r. Prawo bankowe.

 � TAK  � NIE

OŚWIADCZENIA (proszę wybrać jedną opcję: TAK lub NIE)

PODPIS PRACOWNIKA BANKU PRZYJMUJĄCEGO OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że podpis/y został/y złożony/e w mojej obecności.
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Klauzula informacyjna
Załącznik dla Wnioskodawcy / Poręczyciela / Osoby fizycznej powiązanej z wnioskiem kredytowym

Na podstawie art. 105 ust. 4d) Ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe, Bank może – za pośrednictwem Biura 
Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami 
zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy kredytowej, a związanych 
z wykonywaniem czynności bankowych.


	INFORMACJA_dla_kredytobiorcy_SAM_HIPO_22.02.21-2.pdf
	INFORMACJA_dla_kredytobiorcy_SAM_HIPO_04.02.21_AA.pdf
	INFORMACJA_dla_kredytobiorcy_SAM_HIPO_04.02.21-1.pdf
	
	
	
	
	Bez nazwy





	AAA.pdf
	111.pdf
	
	
	
	
	
	Bez nazwy








	1.pdf
	
	
	
	
	
	
	
	Bez nazwy







	ddd.pdf
	INFORMACJA_dla_kredytobiorcy_SAM_HIPO_04.02.21-1.pdf
	
	
	
	
	Bez nazwy





	AAA.pdf
	111.pdf
	
	
	
	
	
	Bez nazwy











	ERROR: 
	INFORMACJA: 
	NAZWA PRZEDSIĘBIORCY (strona 3): 
	REGON (strona 3): 
	NIP (strona 3): 
	NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO (strona 3): 
	NUMER UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO (strona 3): 
	NUMER UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO (strona 3): 
	ADRES E-MAIL (strona 3): 
	DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO WNIOSKU (strona 5): Off
	DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO WNIOSKU-02: Off
	DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO WNIOSKU-03: Off
	IMIĘ I NAZWISKO (strona 7): 
	PESEL (NIEWYMAGANY) (strona 7): 
	PESEL (strona 7): 
	RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI (strona 7): 
	NUMER I SERIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI (strona 7): 
	ADRES ZAMIESZKANIA (strona 7): 
	DATA URODZENIA (strona 7): 
	OBYWATELSTWO (strona 7): 
	DRUKUJ-nie: 
	SPRAWDŹ: 
	DRUKUJ-tak: 
	OKRES KARENCJI (strona 3): Off
	FORMA WSPARCIA (KARENCJA LUB PROLOGANTA) (strona 3-4): Off
	OKRES PROLOGANTY (strona 4): Off
	OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY (1) (strona 5): Off
	OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY (2) (strona 5): Off
	OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ (1) (strona 7): Off
	OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ (2) (strona 7): Off
	OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ (3) (strona 7): Off


