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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Regulamin udzielania kredytów na realizację przedsięwzięć związanych z 

termomodernizacją dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

nie posiadających osobowości prawnej w Krakowskim Banku 
Spółdzielczym, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i tryb 

rozpatrywania wniosków kredytowych, zawierania umów kredytowych 

oraz wykorzystania i spłaty kredytów przeznaczonych na realizację 
przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych , o których mowa 

w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i 

remontów, zwanej dalej ustawą. 

§ 2 

Przez użyte w niniejszym regulaminie określenia należy rozumieć: 

1) audyt energetyczny – opracowanie określające zakres i parametry 
techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, 

w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego 
przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie 

założenia do projektu budowlanego; 

2) audyt remontowy – opracowanie określające zakres oraz parametry 
techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, stanowiące 

jednocześnie założenia do projektu budowlanego; 

3)  Bank – Oddział Krakowskiego Banku Spółdzielczego udzielający 
kredytu na realizację przedsięwzięcia związanego z 

termomodernizacją lub remontem; 

4)  bieżąca zdolność kredytowa – zdolność Wnioskodawcy do spłaty 
zaciągniętych kredytów wraz z odsetkami w umownych terminach 

płatności, określana w chwili przeprowadzania badania; 

5) budynek  zbiorowego zamieszkania - dom opieki społecznej, hotel 
robotniczy, internat i bursa szkolna, dom studencki, dom dziecka, 

dom emeryta i rencisty, dom dla bezdomnych oraz budynki o 
podobnym przeznaczeniu, w tym plebanie, domy zakonne i 

klasztory;     

6) budynek wielorodzinny – budynek mieszkalny, w którym 
występują więcej niż dwa lokale mieszkalne; 

7) dokumentacja wzmocnienia budynku wielkopłytowego - 

informacja o koszcie wykonania wzmocnienia budynku 
wielkopłytowego oraz dokumentacja techniczna doboru                             

i rozmieszczenia kotew 

8) dzień roboczy – każdy z dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w którym Bank 

prowadzi działalność objętą Regulaminem;  

9) Fundusz – Fundusz Termomodernizacji i Remontów, utworzony w 
BGK zgodnie z zapisami ustawy; 

10)  inwestor – właściciel lub zarządca budynku, lokalnej sieci 

ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła, z wyłączeniem jednostek 
budżetowych i zakładów budżetowych;  

11) kredyt -kredyt udzielany inwestorowi przez bank kredytujący na 

realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego/przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego wraz ze wzmocnieniem budynku 

wielkopłytowego/przedsięwzięcia remontowego 

12) Kredytobiorca – osoba prawa lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej którym odrębna ustawa 

przyznaje zdolność prawną, którzy zgodnie z Ustawą są uprawnieni 

do uzyskania premii i korzystają z kredytu na realizację 
przedsięwzięcia remontowego i/lub termomodernizacyjnego; 

13)  lokal kwaterunkowy -  lokal w rozumieniu ustawy z dnia 21 

czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2005 Nr 31, poz. 

266, z późn. zm.), którego najem został nawiązany na podstawie 

decyzji administracyjnej o przydziale lub na podstawie innego tytułu 
prawnego przed wprowadzeniem w danej miejscowości publicznej 

gospodarki lokalami albo szczególnego trybu najmu, a czynsz za 

najem lokalu był: 
a) regulowany, 

b) ustawowo ograniczony do 3% wartości odtworzeniowej lokalu  

w skali roku, 
c) ustawowo ograniczony w zakresie możliwości jego 

podwyższania do 10% dotychczasowego czynszu w skali roku 

14) lokalna sieć ciepłownicza – sieć  ciepłownicza dostarczająca ciepło 
do budynków z lokalnych źródeł ciepła; 

15) lokalne źródło ciepła – 
a) kotłownia lub węzeł cieplny, z których nośnik ciepła jest 

dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody 

w budynku,  

b) ciepłownia osiedlowa lub grupowy wymiennik ciepła wraz z 
siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, 

dostarczająca ciepło do budynków; 

16) LtV- procentowy wskaźnik, obliczony jako stosunek kwoty kredytu 
do wartości nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia; 

17) nieruchomość mieszkalna – nieruchomość przeznaczona na cele 

mieszkaniowe, która jest lub będzie zamieszkana lub przeznaczona 
pod wynajem przez właściciela (z wyłączeniem działalności 

gospodarczej), tj. dom albo lokal mieszkalny, stanowiący odrębną 

nieruchomość wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służącymi 
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, bądź też 

wykorzystywanymi zgodnie z ich przeznaczeniem na inne cele niż 

mieszkalne (części składowe lokalu, tj. pomieszczenia, choćby 
nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w 

granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym 

wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, 
komórka, garaż), działka budowlana lub jej część, przeznaczona 

pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego; 

18) nieruchomość komercyjna – nieruchomość niebędąca 

nieruchomością mieszkalną; 

19) Oddział – jednostka organizacyjna Banku, prowadząca 

bezpośrednią obsługę Klienta; 
20) okres kredytowania - okres liczony od dnia podpisania umowy do 

dnia określonego w umowie kredytu jako ostateczny termin spłaty 

kredytu;  
21) okres karencji w spłacie kapitału – określony w umowie kredytu 

okres od dnia podpisania umowy kredytu do dnia poprzedzającego 

dzień spłaty pierwszej raty kapitału; 
22) Okres wykorzystania kredytu - określony w umowie kredytu okres 

liczony od dnia wykorzystania pierwszej transzy kredytu do dnia 
wykorzystania ostatniej transzy kredytu; 

23) okres spłaty kredytu - okres liczony od dnia określonego w umowie 

kredytu jako termin spłaty pierwszej raty kredytu do dnia 
określonego jako ostateczny termin  spłaty kredytu wraz z 

odsetkami; 

24) ostateczny termin spłaty kredytu - ustalony w umowie kredytu 
dzień jednorazowej spłaty kredytu lub ostatniej raty kredytu wraz z 

odsetkami; 

25) pomoc de minimis – to forma pomocy publicznej udzielana 
przedsiębiorcom, która nie wymaga kontroli ze strony Komisji 

Europejskiej w drodze notyfikacji. Zgodnie z rozporządzeniem KE 

1998/2006 z 15-12-2006r. ogólna kwota pomocy de minimis 
przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie może 

przekraczać 200 tys. euro w okresie trzech lat budżetowych. 

Umorzenie zaległości podatkowych, niektóre zwolnienia podatkowe, 
jednorazowa amortyzacja bądź inne ulgi w spłacie zobowiązań 

podatkowych, określone w przepisach podatkowych, stanowią 

pomoc de minimis, określoną w prawie wspólnotowym dotyczącym 
pomocy publicznej; 

26)    Poręczyciel – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, 
  osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 

prawnej, o ile posiada  zdolność do zaciągania zobowiązań i 

nabywania praw we własnym imieniu, poręczająca zwrot 
zaciągniętego kredytu; 

27) prawomocny wpis hipoteki – wpis, po upływie okresu, w którym, 

możliwe jest jego zaskarżenie, to jest co do zasady po 

dwutygodniowym okresie od daty dostarczenia zawiadomienia o 

wpisie hipoteki właścicielowi nieruchomości 

28) premia – premia termomodrnizacyjna, premia remontowa; 
29) prowizja – wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 0,6% od kwoty 

przyznanej premii przekazywane do BGK; 

30) przedsięwzięcie – przedsięwzięcie termomodernizacyjne 
przedsięwzięcie termomodernizacyjne wraz ze wzmocnieniem 

budynku wielkopłytowego   oraz przedsięwzięcie remontowe; 

31) przedsięwzięcie termomodernizacyjne –  
 a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznego 

zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania 

oraz podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania w 
budynkach mieszkalnych, budynkach zbiorowego zamieszkania 

oraz budynkach stanowiących własność jednostek samorządu 

terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań 
publicznych, 

b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznych 

strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych  
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oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki 
wymienione w lit. a). do których dostarczana jest z tych sieci 

energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii 
określone w przepisach prawa budowlanego lub zostały podjęte 

działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii 

dostarczanej do tych budynków, 
c) wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła 

ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w 

wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła 
dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a), 

d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła 

odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji; 
32) przedsięwzięcie remontowe – przedsięwzięcie związane z 

termomodernizacją, których przedmiotem jest: 

 a)  remont budynków wielorodzinnych, 
b) wymiana w budynkach wielorodzinnych okien lub remont 

balkonów, nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku 

właścicieli lokali, 
c) przebudowa budynków wielorodzinnych, w wyniku której 

następuje ich ulepszenie, 

d) wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i 
urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania 

budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-

budowlanymi; 

33) tabela oprocentowania – Uchwała Zarządu KBS określająca 

wysokość oprocentowania poszczególnych rodzajów kredytów; 

34) Taryfa – „Taryfa prowizji i opłat Krakowskiego Banku 
Spółdzielczego dla Klientów instytucjonalnych”; 

35) termin uruchomienia kredytu - określony w umowie dzień, w 

którym kredyt lub jego transza jest postawiony do dyspozycji 
Kredytobiorcy; 

36) Wnioskodawca - Inwestor, który złożył w Banku wniosek o 

udzielenie kredytu na realizację przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego i/lub  remontowego; 

37) wzmocnienie budynku wielkopłytowego – działanie polegające na 

wykonaniu dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą 
konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych               w budynku 

wielkopłytowym 

38) zakończenie przedsięwzięcia – data podpisania protokołu odbioru 
inwestycji i przekazania jej do użytkowania lub data rozliczenia 

zadania inwestycyjnego, o ile data rozliczenia jest terminem 

późniejszym. 
 

 

KWOTA KREDYTU, OKRES KREDYTOWANIA I 

OPROCENTOWANIE 

 

§ 3 

1. Bank udziela kredytów na realizację przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych i remontowych, o których mowa w ustawie 

w PLN ( w pełnych złotych). 
2. Rzeczywisty koszt przedsięwzięcia nie może być wyższy od kosztu 

przedsięwzięcia wynikającego z pozytywnie zweryfikowanego przez 
BGK audytu. 

3. Kredyt, o którym mowa w ust. 1  może być udzielony do wysokości: 

1) 100% kosztów wynikających z audytu (netto – w przypadku, gdy 
Klient jest podatnikiem podatku VAT),  w przypadku gdy 

zabezpieczeniem kredytu będzie: 

 a) hipoteka na nieruchomości , z zastrzeżeniem ust. 4, 
 b) kaucja w wysokości nie niższej niż  wnioskowana  kwota 

kredytu.  

2) 80% kosztów wynikających z audytu (netto – w przypadku, gdy 

Klient jest podatnikiem podatku VAT), w przypadku pozostałych 

form zabezpieczeń, 

4. W przypadku zabezpieczenia hipotecznego, maksymalna 
dopuszczalna wartość LtV wynosi: 

1) dla ekspozycji zabezpieczonych na nieruchomości mieszkalnej 

80% lub, 90% w przypadku gdy dla części ekspozycji 
przekraczającej 80% LtV Kredytobiorca przedstawi dodatkowe 

zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym 

lub poprzez zastaw na denominowanych w złotych dłużnych 
papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP, 

2) dla ekspozycji zabezpieczonych na nieruchomości komercyjnej 

75% lub, 80% w przypadku gdy dla części ekspozycji 
przekraczającej 75% LtV Kredytobiorca przedstawi dodatkowe 

zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym 

lub poprzez zastaw na denominowanych w złotych dłużnych 
papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP.  

5. Minimalna kwota kredytu  to 10 000,00 zł. 

6. Bank może udzielić karencji w spłacie kapitału na okres realizacji 
przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem ust. 7 

7. Karencja w spłacie kapitału nie może przekroczyć  12 miesięcy.  
8. Maksymalny okres kredytowania - 10 lat. 

 

§ 4 

1. Od wykorzystanej kwoty kredytu Bank pobiera odsetki według 

zmiennej stopy procentowej ustalonej w Umowie według zasad 

określonych w Umowie i Regulaminie. 
2. Oprocentowanie kredytu może być negocjowane miedzy Bankiem i 

Kredytobiorca – w granicach wyznaczonych obowiązującą Tabelą , 

w szczególności w zależności od oceny ryzyka kredytowego. 
3. W okresie trwania umowy kredytu, Bank zastrzega sobie możliwość 

zmiany oprocentowania kredytów, do których stosuje się zmienną 

stopę procentową. Zmiana stopy procentowej może być dokonana w 
zależności od zaistnienia niektórych lub wszystkich z niżej 

wymienionych okoliczności: 

1) zmiany stawek WIBOR,  
2) zmiany marży Banku. 

4. Zmiana stopy oprocentowania kredytu upoważnia Bank do 

jednostronnej zmiany przyjętej w umowie kredytu stopy 
oprocentowania bez konieczności wypowiedzenia i aneksowania 

umowy kredytu. 

5. Wysokości stawek bazowych WIBOR, na podstawie których 

ustalane jest oprocentowanie, dostępne są w siedzibie Banku oraz 

publikowane w prasie i serwisie informacyjnym Reuters. 

6. O zmianie wysokości oprocentowania  spowodowanej innymi 
czynnikami niż zmianą stawki WIBOR i dacie wprowadzenia tej 

zmiany, Bank będzie powiadamiał Kredytobiorcę oraz Poręczycieli i 

inne osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu 
na piśmie. 

§ 5 

W przypadku gdy Kredytobiorca nie udokumentuje zgodnego z 
przeznaczeniem wykorzystania kredytu  lub nie spełni warunków 

uprawniających do otrzymania premii, Bank podwyższy obowiązującą 

marżę o 2 p.p.. 

 

§ 6 

1. W okresie wykorzystywania kredytu oraz w okresie karencji w 
spłacie kapitału kredytu, odsetki są spłacane przez Kredytobiorcę 

miesięcznie, w terminach ustalonych w umowie kredytu. 

2. Dla celów obliczania odsetek od kredytu przyjmuje się, że rok liczy  
365 dni w roku a miesiąc  rzeczywistą liczbę dni. 

3. Niespłacone w terminie odsetki od kredytu Bank ewidencjonuje na 

nieoprocentowanym rachunku niespłaconych należności z tytułu 
odsetek. 

 

OPŁATY I PROWIZJE 

 

§ 7 

1. Bank pobiera prowizje i opłaty związane z udzieleniem i obsługą 
kredytu w wysokości i na zasadach określonych w „Taryfie”. 

2. Rodzaj, sposób i terminy płatności prowizji oraz ich wysokość 
określone są w umowie kredytu. 

3. Bank zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany wysokości lub 

wprowadzenia nowych prowizji i opłat w przypadku zaistnienia, co 
najmniej jednej z przesłanek: 

1) zmiany regulacji prawnych mających wpływ na działalność 

bankową; 
2) zmiany kosztów funkcjonowania kredytu –  np. zmiany cen 

połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń 

międzybankowych, wprowadzenia  nowych przepisów 

prawnych; 

3) podwyższenia standardu usługi; 

4) rozszerzenia oferty bankowej; 
5) zmiany poziomu inflacji. 

4. Prowizja może być pobierana poprzez obciążenie rachunku 

bieżącego lub kredytowego, zapłacona gotówką w kasie Banku lub 
uregulowana przelewem. 

5. Zapłacone prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi. 

6. O zmianie opłat i prowizji Bank powiadomi Kredytobiorcę, 
Poręczycieli i innych Dłużników Banku z tytułu zabezpieczenia 

wierzytelności Banku poprzez obwieszczenie w lokalu Banku na 

tablicy ogłoszeń lub w formie pisemnej o ile zajdzie ku temu 
potrzeba, w szczególności gdy zmiany te będą miały bezpośredni 

wpływ na wysokość opłat i prowizji pobieranych od Kredytobiorcy 

na mocy postanowień umowy. 
7. Wszelkie koszty powstałe w związku z wykonywaniem umowy 

kredytu, a w szczególności związane z: 

1) ustanowieniem zabezpieczeń kredytu; 
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2) zarządzaniem przedmiotem zabezpieczenia; 
3) zwolnieniem bądź przedmiotu zabezpieczenia; 

4) zaspokojeniem się z przedmiotu zabezpieczenia; 
5) postępowaniem windykacyjnym; 

ponosi Kredytobiorca. 

 

ZABEZPIECZENIE SPŁATY  KREDYTU 

 

§8 

1. Kredytobiorca zobowiązany jest do ustanowienia prawnego 

zabezpieczenia spłaty  udzielonego kredytu i odsetek w formie 

uzgodnionej z Bankiem.    
2.   Stosowaną formy zabezpieczenia  spłaty kredytu jest między innymi: 

1) hipoteka  ustanowiona na  nieruchomości,   

2) cesja na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia 
nieruchomości od ognia i innych  żywiołów (nie dotyczy 

nieruchomości niezabudowanej). Suma ubezpieczenia  nie 

powinna być niższa niż wartość rynkowa nieruchomości; 
3) weksel własny „in blanco” z wystawienia Kredytobiorcy wraz z 

deklaracją wekslową; 

4) poręczenie wekslowe,  
5) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego, 

3. Bank może zażądać ustanowienia więcej niż jednej formy 

zabezpieczenia spłaty kredytu.  

4. Koszty związane z zabezpieczeniem kredytu obciążają 

Kredytobiorcę. 

5. W przypadku ustanawiania zabezpieczenia przez osobę pozostającą 
w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowy ustrój 

majątkowy, wymagana jest  pisemna zgoda na zawarcie stosownych 

umów od współmałżonka osoby składającej zabezpieczenie. 
 

 

KREDYTOBIORCA 

§ 9 

1. Warunkiem udzielenia przez Bank kredytu jest posiadanie przez 

Wnioskodawcę zdolności kredytowej. Fakt posiadania zdolności 
kredytowej nie zobowiązuje Banku do udzielenia kredytu. 

2. Wnioskodawcy, który nie posiada zdolności kredytowej, Bank może 

udzielić kredytu pod warunkami: 
1) ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty 

kredytu, 

2) przedstawienia, niezależnie od szczególnego zabezpieczenia 
spłaty kredytu, programu naprawy gospodarki podmiotu, którego 

realizacja zapewni według Banku - uzyskanie zdolności 

kredytowej w określonym czasie. 
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio przy udzielaniu kredytu w 

przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej (tj. działającemu 

krócej niż 6 miesięcy) po przedstawieniu planu finansowego, którego 
realizacja zapewni według Banku uzyskanie zdolności kredytowej w 

określonym czasie. 

  

 ZASADY UDZIELANIA I OBSŁUGI  KREDYTÓW NA 

REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ 

TERMOMODRNIZACYJNYCH I REMONTOWYCH 

 

§ 10 

1. Kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, o 

którym mowa w §2 pkt.31 może zostać udzielony  właścicielowi  lub 

zarządcy budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła 
ciepła, bez względu na status prawny z wyłączeniem jednostek 

budżetowych i zakładów budżetowych. 

2. Kredyt  nie może być przeznaczony na sfinansowanie prac, na które 

uzyskano wsparcie ze środków publicznych. 

 

 

§ 11 

1. Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 16% kosztów 

poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.  
2. W przypadku gdy wraz z realizacją przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego w budynku zostanie zainstalowana 

mikroinstalacja  odnawialnego źródła energii o mocy maksymalnej 
co najmniej: 

1) 1 kW – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego,  

2) 6 kW – w przypadku pozostałych budynków 
  - wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 21% kosztów 

poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

oraz zakup i instalację mikroinstalacji odnawialnego źródła energii.  
3.    W przypadku gdy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub 

wielorodzinnym, w którym jest realizowane przedsięwzięcie 

termomodernizacyjne, znajdują się lokale inne niż mieszkalne, 

wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi iloczyn kwoty 
ustalonej zgodnie z ust. 1 albo ust. 2 i wskaźnika udziału 

powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni 
użytkowej wszystkich lokali w tym budynku. 

 4.  Inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie termomodernizacyjne w 

przypadku wykonania dodatkowego połączenia warstwy fakturowej 
z warstwą konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych w 

budynkach wielkopłytowych przysługuje dodatkowe wsparcie w 

wysokości  50% kosztów: 
1) sporządzenia dokumentacji technicznej doboru i rozmieszczenia 

kotew metalowych; 

2) zakupu kotew metalowych do stosowania w betonie 
przeznaczonych do wzmacniania połączeń warstw płyt 

wielowarstwowych;  

3)  przygotowania otworów i montażu kotew metalowych. 
 5.   Dodatkowe wsparcie, o którym mowa w ust. 4 przysługuje, jeżeli z 

audytu energetycznego wynika, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego elementy budynku poddane temu 
przedsięwzięciu termomodernizacyjnemu będą spełniać stosowane 

od dnia 31 grudnia 2020 r. wymagania minimalne dla budynków w 

zakresie oszczędności energii                 i izolacyjności cieplnej, 
określone     w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.  

6.     Dodatkowe wsparcie , o którym mowa w ust. 4 zwiększa premię 

termomodernizacyjną. 

 

§ 12 

1. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie premii 

termomodernizacyjnej składa w Banku: 

1)  wniosek o udzielenie kredytu na realizację przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego  zawierający plan przedsięwzięcia oraz 

inne dokumenty wymagane przez Bank, 

2)  wniosek do BGK o przyznanie premii termomodernizacyjnej, 

3) oryginał audytu energetycznego oprawionego w okładkę formatu 

A-4, w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie, 

4) oryginał dokumentacji wzmocnienia budynku wielkopłytowego 
– jeśli Wnioskodawca przewiduje wykonanie wzmocnienia 

budynku wielkopłytowego. 

 

§ 13 

1. Kredyt na realizację przedsięwzięcia remontowego, o którym mowa 

w §2 pkt.32 może zostać udzielony właścicielowi  lub zarządcy 
budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed 

dniem 14 sierpnia 1961r., bez względu na status prawny z 

wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 
budżetowych.   

2. Kredyt nie może być przeznaczony na: 

1) remont lokali, z wyjątkiem prac, o których mowa w  §2 ust. 32 
lit.b), 

2) prace prowadzące do zwiększenia powierzchni użytkowej 

budynku, 
3) sfinansowanie prac,  na które uzyskano wsparcie ze środków 

publicznych 

 

§ 14 

1 Wysokość premii remontowej stanowi 15% kosztów przedsięwzięcia 
remontowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Wysokość premii remontowej stanowi 50% kosztów przedsięwzięcia 

remontowego, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki (art. 
9a ustawy):  

1)  inwestorem jest gmina lub spółka prawa handlowego, której 

wszystkie udziały albo akcje należą do gminy,  

2)  wszystkie lokale mieszkalne znajdujące się w budynku wchodzą 

w skład mieszkaniowego zasobu gminy,  

3)  budynek znajduje się na obszarze, na którym obowiązują 
przepisy wydane na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, 

4) z audytu remontowego wynika, że po zrealizowaniu 
przedsięwzięcia remontowego elementy budynku poddane temu 

przedsięwzięciu remontowemu będą spełniały stosowane od dnia 

31 grudnia 2020 r. wymagania minimalne dla budynków w 
zakresie oszczędności energii            i izolacyjności cieplnej, 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 

1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,  
 5)  przed realizacją tego przedsięwzięcia remontowego lub w 

ramach tego przedsięwzięcia remontowego w budynku:  
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 a)  zostało wykonane przyłącze techniczne do 
scentralizowanego źródła ciepłą, w związku z likwidacją 

lokalnego źródła ciepła lub  
 b)  nastąpiła całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na 

źródła odnawialne lub zastosowano wysokosprawną 

kogenerację, lub 
 c) nastąpiła wymiana źródeł ciepła na źródła spełniające 

standardy niskoemisyjne.  

3.   W przypadku gdy budynek, o którym mowa w ust. 2 jest wpisany do 
rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru 

zabytków, wysokość premii remontowej stanowi 60% kosztów 

przedsięwzięcia remontowego, nie więcej jednak niż wykorzystana 
kwota kredytu.  

4.  Warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nie stosuje się, jeżeli w 

przypadku, o którym mowa   ust. 3, z audytu remontowego wynika, 
że nie jest możliwe jego spełnienie.  

5. Jeżeli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia 

remontowego znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość 
premii remontowej stanowi iloczyn kwoty ustalonej zgodnie z ust. 1 

ust. 2 albo ust. 3 oraz wskaźnika udziału powierzchni użytkowej 

lokali mieszkalnych  w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w 
tym budynku. 

 6. Jeżeli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia 

remontowego jest prowadzona przez inwestora działalność 

gospodarcza, premia remontowa jest udzielana jako pomoc de 

minimis na zasadach określonych w przepisach Unii Europejskiej 

obowiązujących w tym zakresie,                   z zastrzeżeniem § 13 ust. 
3. 

 7. Przedmiotem przedsięwzięcia remontowego, uprawniającego do 

ubiegania się o premię remontową, może być wyłącznie budynek 
wielorodzinny, którego użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 

sierpnia 1961 roku.    

. 

§ 15 

1.     Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie premii remontowej 

składa w Banku: 
1)  wniosek o udzielenie kredytu na realizację przedsięwzięcia 

remontowego zawierający plan przedsięwzięcia oraz inne 

dokumenty wymagane przez Bank, 

2)  wniosek do BGK o przyznanie premii remontowej, 

3) oryginał audytu remontowego oprawionego w okładkę formatu 

A-4, w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie, 

4) w przypadku, gdy w budynku będącym przedmiotem 

przedsięwzięcia remontowego jest prowadzona przez 

Wnioskodawcę działalność gospodarcza - zaświadczenie lub 
oświadczenie we wniosku o przyznanie premii remontowej o 

wysokości pomocy de minimis lub pomocy              de minimis 

w rolnictwie lub rybołówstwie uzyskanej w bieżącym roku 
podatkowym i dwóch latach poprzedzających ten rok, z 

zastrzeżeniem ust. 2 i 3, 

5) dokument potwierdzający rozpoczęcie użytkowania budynku 
wielorodzinnego będącego przedmiotem przedsięwzięcia 

remontowego przed dniem 14 sierpnia 1961r., a w przypadku 
braku możliwości udokumentowania    tego faktu -  pisemne 

oświadczenie  potwierdzające fakt użytkowania budynku przed 

w/w datą.    

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 5, jeśli Wnioskodawca 

nie uzyskał w bieżącym roku podatkowym i dwóch latach 

poprzedzających ten rok pomocy de minimis lub pomocy                
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oświadcza we wniosku o 

jej nie uzyskaniu. 

3. W przypadku wniosku o przyznanie premii remontowej 
spełniającego wymagania, o których mowa w art. 9a ustawy, ust. 1 

pkt 4 oraz ust. 2 nie stosuje się. 

 

§16 

1. W przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu kredytu, Bank podpisuje 

z Wnioskodawcą umowę o kredyt pod warunkiem przyznania premii 
przez BGK i przekazuje komplet wymaganych dokumentów do 

BGK.  

2. W terminie 30 dni roboczych licząc od następnego dnia po dacie  
otrzymania z Banku kompletu wymaganych i prawidłowo 

sporządzonych dokumentów – BGK podejmuje decyzję w sprawie 

przyznania premii. Termin ten ulega wydłużeniu w przypadku 
wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust.3 i 4. 

3. W przypadku zgłoszenia przez weryfikatora niekompletności audytu  
termin, o którym mowa w ust. 2 zostaje wydłużony o 10 dni 

roboczych. 
4. BGK przekazuje premię w terminie 7 dni roboczych - licząc od 

następnego dnia po dacie otrzymania kompletu wymaganych 

dokumentów. Termin ten ulega wydłużeniu w przypadku 
wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 oraz w innych 

uzasadnionych przypadkach. 

5. W przypadku stwierdzenia braku wymaganych informacji, 
dokumentów lub wystąpienia innych nieprawidłowości BGK – 

pocztą elektroniczną lub telefonicznie  zawiadamia   Bank, a w razie 

zaistnienia takiej konieczności także inwestora o konieczności 
uzupełnienia/skorygowania dostarczonej dokumentacji w terminie 14 

dni roboczych - licząc od następnego dnia po dacie otrzymania 

informacji z BGK.    
6. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz brak 

informacji o konieczności jego wydłużenia ze strony Banku lub 

inwestora skutkuje:  
1) zwróceniem do Banku wniosku bez rozpatrzenia – jeśli 

niedotrzymanie terminu dotyczy dokumentów, o których mowa 

w ust. 2;  
2)  zwróceniem do Banku otrzymanych dokumentów w celu ich 

skorygowania/uzupełnienia – jeśli niedotrzymanie terminu 

dotyczy dokumentów,  o których mowa w ust. 4. 

7. BGK przyznaje premie w granicach wolnych środków 

zgromadzonych na rachunku Funduszu. 

8. BGK rozpatruje wnioski o przyznanie premii według kolejności, w 
jakiej do niego wpłynęły. 

9. W przypadku braku okresowo wolnych środków Fundusz, BGK 

ogłasza informacje w tym zakresie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz zawiadamia niezwłocznie Bank i inwestora o 

pozostawieniu bez rozpatrzenia złożonego wniosku. 

10. Bank wstrzymuje przyjmowanie wniosków począwszy od 
następnego dnia po ogłoszeniu informacji przez BGK. 

11. Po zasileniu Funduszu wnioski oczekujące  rozpatrywane są przez 

BGK w pierwszej kolejności zgodnie z ewidencją ich wpływu. 
 

 

§ 17 

1. Po otrzymaniu  z BGK zawiadomienia o przyznaniu premii Bank 

uruchamia kredyt lub pierwszą transzę kredytu. 

2. W dniu uruchomienia kredytu/ pierwszej transzy Bank przekazuje do 
BGK prowizję z tytułu przyznania premii  w wysokości  0,6% kwoty 

przyznanej premii. Prowizja nie podlega zwrotowi. 

3. Bank potrąca wynagrodzenie prowizyjne, o którym mowa w ust. 2, z 
pierwszej transzy udzielonego kredytu i przekazuje je na rachunek 

BGK podany w zawiadomieniu o przyznaniu premii.  

4. W przypadku rezygnacji Wnioskodawcy z przyznanej premii, Bank 
zawiadamia o tym BGK.  BGK przesyła  do Banku zawiadomienie w 

sprawie przyjęcia  rezygnacji i zwraca audyt.  

 

§ 18 

Zmiana kwoty kredytu i/lub zakresu przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego/przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz 

ze wzmocnieniem budynku wielkopłytowego/przedsięwzięcia 

remontowego – po podjęciu decyzji o przyznaniu premii przez BGK - 
wymaga  ponownego złożenia wniosku o przyznanie premii i uzyskania 

decyzji o jej przyznaniu  

 

§ 19 

1. Podstawą uruchomienia procedury wypłaty premii 

termomodernizacyjnej/remontowej  jest otrzymanie z Banku 

zawiadomienia o spełnieniu warunków umożliwiających wypłatę 

premii.  

2. BGK  przekazuje premię na rachunek wskazany przez Bank, jeżeli 
przedsięwzięcie zostało: 

 1) zrealizowane zgodnie z projektem budowlanym wykonanym 

zgodnie z założeniami pozytywnie zweryfikowanego przez BGK 
audytu; 

 2)  zakończone w terminie określonym w umowie kredytu, 

3.  W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w § 12 ust. 1 
pkt. 4 dodatkowym warunkiem przekazania premii przez BGK jest:  

1)  zrealizowanie wzmocnienia budynku wielkopłytowego zgodnie 

z pozytywnie zweryfikowaną przez BGK dokumentacją 
techniczną doboru i rozmieszczenia kotew,  

2) zakończenie wzmocnienia budynku wielkopłytowego w terminie 

określonym w umowie kredytu.  
4.  W przypadku spełnienia warunków do wypłaty premii, BGK 

pisemnie zawiadamia  inwestora oraz  Bank o wypłacie premii.  
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5.  Bank zalicza przekazaną premię na spłatę wykorzystanego przez 
inwestora kredytu.  

6. W przypadku stwierdzenia, że nie zostały spełnione warunki do 
wypłaty premii, BGK przesyła do Banku oraz do Inwestora 

zawiadomienie w sprawie anulowania decyzji o przyznaniu premii.  

 

§19A 

1. W przypadku upływu 6 miesięcy od planowanej daty zakończenia 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego/przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego wraz ze wzmocnieniem budynku 

wielkopłytowego/przedsięwzięcia remontowego na realizację 

którego przyznana została premia i braku: 
1) zawiadomienia o spełnieniu warunków wypłaty premii lub 

2) informacji o niespełnieniu warunków wypłaty premii lub 

3) informacji o rezygnacji z przyznanej premii lub 
4) aneksu do umowy kredytu wydłużającego termin zakończenia 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego/przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego wraz ze wzmocnieniem budynku 
wielkopłytowego/przedsięwzięcia remontowego, 

BGK przesyła do Banku pismo monitujące, które przesyłane jest 

jednocześnie do wiadomości inwestora. 
2. Bank jest zobowiązany do przedłożenia w wyznaczonym terminie 

dokumentów, o których mowa w piśmie monitującym bądź 

wyjaśnień dotyczących braku możliwości ich przedstawienia. 

3. Brak odpowiedzi na pismo monitujące w wyznaczonym terminie 

może skutkować rozpoczęciem przez BGK procedury anulowania 

decyzji o przyznaniu premii i przesłaniem do Banku oraz inwestora 
zawiadomienia o anulowaniu decyzji o przyznaniu premii. 

 

 

WNIOSEK KREDYTOWY 

§ 20 

1. Kredyt jest udzielany na pisemny wniosek, według wzoru ustalonego 
przez Bank, złożony przez Wnioskodawcę wraz z wymaganymi 

dokumentami, o których mowa w §§12 i/lub 15 oraz  dokumentami 

niezbędnymi do dokonania oceny jego zdolności kredytowej oraz  do 
ustanowienia zabezpieczeń. 

2. Warunki udzielenia kredytu mogą być negocjowane z 

uwzględnieniem propozycji Wnioskodawcy i postanowień 
niniejszego Regulaminu. 

3. Na wniosek Klienta Bank zobowiązany jest przekazać pisemnie 

wyjaśnienia dotyczące dokonanej przez Bank oceny zdolności 
kredytowej. Za sporządzenie wyjaśnienia pobierana jest opłata 

zgodnie z Taryfą. 

 

 

ZAWARCIE UMOWY KREDYTU 

§ 21 

1. Przez umowę kredytu Bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji 

Kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków 

pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a Kredytobiorca 
zobowiązuje się do korzystania z nich na warunkach określonych 

w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami 
w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od 

udzielonego kredytu. 

2. Umowa kredytu sporządzana jest  pod warunkiem przyznania premii 
przez BGK. Umowa sporządzana jest w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, na formularzu obowiązującym w Banku.  

3. Zmiany warunków umowy kredytu, pod rygorem nieważności, 
dokonuje się w formie pisemnego aneksu do umowy, z wyjątkiem 

zmian wysokości oprocentowania kredytu oraz stawek opłat i 

prowizji bankowych, które – w sytuacjach określonych w umowie 

kredytu – mogą następować w drodze jednostronnego oświadczenia 

Banku. 

4. W okresie obowiązywania umowy, na wniosek Kredytobiorcy lub 
Banku, mogą być w wyniku negocjacji zmienione niektóre warunki 

umowy kredytu, a w szczególności: 

1) formy zabezpieczenia spłaty kredytu,  

2) wysokość i zasady spłacania odsetek, także w okresie karencji 

w spłacie kredytu, 

3) terminy i wysokość spłat rat kredytu; 

4) końcowy termin spłaty kredytu. 

 

 

§ 22 

W przypadku planowanej zmiany lub uzupełnienia warunków umowy 

kredytu, której zabezpieczeniem jest poręczenie, gwarancja lub inne 
zabezpieczenie ustanowione przez osobę trzecią, Bank niezwłocznie 

powiadamia dłużników Banku z tytułu zabezpieczenia bankowych 
wierzytelności o planowanej zmianie, celem uzyskania ich pisemnej 

zgody na zmianę treści umowy. 
 

§23 

Jeżeli umowa kredytu uzależnia uruchomienie kredytu od spełnienia 
warunków dodatkowych, w treści tej umowy Bank wprowadza klauzulę 

stwierdzającą, że postawienie środków do dyspozycji następuje po 

spełnieniu określonych umową warunków dodatkowych  lub postanowień 
związanych z zabezpieczeniem kredytu. 

 

§24 

Kredytobiorca zobowiązany jest do ustanowienia prawnego 

zabezpieczenia spłaty udzielonego kredytu i odsetek w formie 

uzgodnionej z Bankiem. 

 

 

WYKORZYSTANIE  I SPŁATA  KREDYTU 

 

§ 25 

1. Uruchomienie kredytu może nastąpić tylko po uzyskaniu 
zawiadomienia o przyznaniu premii z Banku Gospodarstwa 

Krajowego. 

2. Udzielony kredyt powinien być wykorzystany w terminie i w 
wysokości określonej w umowie oraz zgodnie z celem n na jaki 

został przyznany. 

 

§26 

1. Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub 

gotówkowej na podstawie zlecenia płatniczego.  Realizacja zleceń 
płatniczych odbywa się zgodnie z zasadami rozliczeń pieniężnych. 

2. Jednorazowe uruchomienie kredytu/kolejnych transz kredytu 

następuje najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia przez 
Kredytobiorcę w Banku wniosku o wypłatę ze wskazaniem celu 

kredytowania, pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków 

przewidzianych w umowie kredytowej 
3. Bank może uzależnić uruchomienie kolejnych transz kredytu od: 

1) utrzymania dobrej (nieulegającej pogorszeniu) kondycji 

ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy w stosunku do 
posiadanej na dzień udzielenia kredytu; 

2) prawidłowej obsługi już wykorzystanej części kredytu; 

3) wypełnienia  warunków uruchomienia transz kredytu 

określonych w Umowie. 

 

 

§27 

Zlecenie płatnicze Kredytobiorcy może być zrealizowane przez Bank po 

sprawdzeniu jego zgodności z przeznaczeniem i w granicach udzielonego 
kredytu. 

 

§28 

Zakończenie okresu wykorzystania kredytu przypada na dzień: 

1) ustalony w umowie; 
2) następny, po dniu złożenia przez Kredytobiorcę pisemnego 

oświadczenia o rezygnacji z dalszego wykorzystywania środków z 

udzielonego kredytu. 
 

§29 

1. Kredyty podlegają spłacie: 
1) w terminach spłaty uzgodnionych w umowie kredytu, 

2) przedterminowo: 

a. na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy, o ile umowa 
kredytu nie stanowi inaczej, 

b. w przypadku wypowiedzenia umowy kredytu przez 

Bank, 
c. w przypadku wypowiedzenia umowy kredytu przez 

Kredytobiorcę. 

2. Za datę spłaty kredytu przyjmuje się datę wpływu środków na 
rachunek wskazany przez Bank w umowie kredytu. 

3. Jeżeli termin spłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub 

wolny od pracy dla Banku, to wpływ środków na spłatę na rachunek 
wskazany przez Bank w pierwszym dniu roboczym przypadającym 

po tym dniu uważa się na dokonany w terminie 

 

§30 

1. Niespłacone w terminie odsetki od kredytu Bank ewidencjonuje na 

nieoprocentowanym koncie odsetek zapadłych. 
2. Niespłacony w terminie kapitał kredytu Bank ewidencjonuje na 

koncie zadłużenia przeterminowanego następnego dnia po terminie 
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płatności ustalonym w umowie kredytu i od tego dnia, do dnia 
poprzedzającego jego całkowitą spłatę , nalicza odsetki według 

aktualnie obowiązującej w Banku stopy oprocentowania dla 
zadłużenia przeterminowanego. 

3. Od dnia przeniesienia niespłaconej kwoty kredytu na rachunek 

zadłużenia przeterminowanego Bank przystępuje do spłaty tej 
należności bez dyspozycji Kredytobiorcy, z wpływów na jego 

rachunek bieżący prowadzony w Banku, przed wszystkimi innymi 

płatnościami z wyjątkiem tytułów egzekucyjnych. 
4. W przypadku nie wyegzekwowania, w trybie określonym w ust. 3, 

zadłużenia znajdującego się na rachunku zadłużenia 

przeterminowanego, z powodu braku środków na rachunku 
Kredytobiorcy, Bank przystępuje do przymusowego jego ściągnięcia 

z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w innych bankach 

(zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami) oraz z ustanowionych 
innych prawnych zabezpieczeń. 

5. O powstaniu zadłużenia przeterminowanego Bank niezwłocznie 

powiadamia Kredytobiorcę i osoby będące dłużnikami Banku z 
tytułu zabezpieczenia kredytu, w formie pisemnych monitów. 

6. Za każdy wysłany monit – zarówno dla Kredytobiorcy jak i do osób 

będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, Bank 
obciąża Kredytobiorcę opłatą przewidzianą w Taryfie, która powinna 

być uregulowana najpóźniej w terminie płatności następnej raty 

kredytu lub odsetek.  

 

§31 

1. Bank może wypowiedzieć umowę kredytu lub obniżyć kwotę 
kredytu w przypadku utraty przez Kredytobiorcę zdolności 

kredytowej albo niedotrzymania przez Kredytobiorcę warunków 

udzielania kredytu określonych w umowie, a w szczególności:  
1) zagrożenia terminowości spłaty kredytu wraz z odsetkami, a w 

szczególności z powodu istotnego pogorszenia się sytuacji 

ekonomiczno-finansowej lub stanu majątkowego 
Kredytobiorcy lub utraty przez Kredytobiorcę zdolności 

kredytowej; 

2) niespłacenie przez Kredytobiorcę zadłużenia w terminie 
określonym w umowie kredytowej lub w monitach; 

3) istotnego obniżenia się realnej wartości złożonego 

zabezpieczenia i nie ustanowienia dodatkowego, 
akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia spłaty kredytu; 

4) stwierdzenia, że przedkładane przez Kredytobiorcę dokumenty 

nie odpowiadają stanowi faktycznemu; 
5) wszczęcia egzekucji wobec Kredytobiorcy przez innych 

wierzycieli; 

6) podziału, likwidacji lub zagrożenia upadłością Kredytobiorcy; 
7) nie wywiązywania się Kredytobiorcy z postanowień Umowy 

oraz  z zobowiązań określonych w §19 i 26 regulaminu. 

2. O wypowiedzeniu umowy kredytu Bank powiadamia pisemnie 
Kredytobiorcę i poręczycieli oraz osoby będące dłużnikami Banku z 

tytułu zabezpieczenia kredytu, przekazując zawiadomienie 

bezpośrednio (do rąk adresata) lub listem poleconym za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru, wyznaczając termin spłaty zadłużenia.  

3. Termin wypowiedzenia umowy kredytu wynosi 30 dni, a w razie 
zagrożenia upadłością Kredytobiorcy – 7 dni, o ile umowa kredytu 

nie przewiduje okresu dłuższego. Termin ten liczy się od daty 

doręczenia wypowiedzenia, przy czym za datę doręczenia uważa się 
również datę pierwszego awizowania przesyłki niedoręczonej, jeżeli 

w umowie kredytu zastrzeżono, że pisma kierowane do 

Kredytobiorcy pod ostatni znany Bankowi adres uważa się za 
skutecznie doręczone. 

4. Po upływie okresu wypowiedzenia zadłużenie objęte 

wypowiedzeniem staje się wymagalne. 

5. Z dniem postawienia zadłużenia w stan wymagalności Bank 

rozpoczyna postępowanie windykacyjne. 

 

§32 

Bank może odstąpić od umowy kredytu przed terminem postawienia 

środków  
do dyspozycji Kredytobiorcy w następujących przypadkach: 

1)  w razie złożenia przez Kredytobiorcę lub jego wierzyciela wniosku 

o otwarcie postępowania upadłościowego, 
2) otwarcia postępowania likwidacyjnego Kredytobiorcy, 

3) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez 

Kredytobiorcę, 
4) otrzymania z BGK zawiadomienia o odmowie przyznania premii,  

5) pojawienia się  innych okoliczności nieznanych przed podpisaniem 

umowy. 
 

 

 

§33 

Kredytobiorca jest zobowiązany w okresie kredytowania do: 

1) przedstawiania, bez wezwania, okresowych sprawozdań finansowych 
niezwłocznie po upływie terminu ich sporządzenia określonego we 

właściwych dla Kredytobiorcy przepisach podatkowych lub zasadach 

sporządzania sprawozdawczości, a także umożliwienia pracownikom 
Banku i osobom przez Bank upoważnionym, badań w siedzibie 

Kredytobiorcy, miejscach wykonania przez niego działalności 

gospodarczej, miejscach lokalizacji nieruchomości stanowiących 
prawne zabezpieczenie spłaty kredytu w celu oceny jego sytuacji 

gospodarczej, finansowej oraz kontroli jakości i realności 

zabezpieczenia kredytu; 
2) przedstawienia  na żądanie Banku  programu naprawczego; 

3) informowania Banku o: 

a) uzyskaniu kredytów lub pożyczek w innych bankach, 
b) zmianie: nazwy lub siedziby firmy, przedmiotu działalności, 

nazwiska, adresu zamieszkania, dokumentu tożsamości, 

przedmiotu działalności, numeru KRS, itp.,   
c) wszystkich zdarzeniach powodujących zmianę stanu 

prawnego i technicznego nieruchomości stanowiącej 

przedmiot prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu; 
4) ustanawiania – na żądanie Banku – dodatkowych zabezpieczeń 

spłaty kredytu, w szczególności w przypadku zagrożenia spłaty z 

powodu pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej 
Kredytobiorcy bądź zmniejszenia wartości istniejących prawnych 

zabezpieczeń spłaty kredytu; 

5) utrzymywania w Banku w całym okresie kredytowania rachunku 
bieżącego oraz zapewnienia na nim w terminie spłaty zobowiązań z 

tytułu spłaty kredytu środków w wysokości wystarczającej co 

najmniej na pokrycie zobowiązań wobec Banku wynikających z 
Umowy. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 34    

1. Bank zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 

2. O wprowadzonych do Regulaminu zmianach Bank zobowiązuje się 

powiadomić Kredytobiorcę: 
1) poprzez wywieszenie zmian w jednostkach organizacyjnych 

Banku, w miejscu ogólnie dostępnym; 

2) przesyłając pełny tekst wprowadzonych zmian listem 

poleconym – wyłącznie, gdy zmiany wpływają na warunki 

zawartej umowy kredytu. 

3. Pisemne zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone po 
upływie 14 dni od daty wysłania na ostatni podany przez 

Kredytobiorcę adres do korespondencji. 

4. W przypadku, gdy Kredytobiorca nie akceptuje wprowadzonych 
zmian do Regulaminu, ma prawo do wypowiedzenia umowy kredytu, 

informując o tym Bank w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu. W takim 
przypadku Kredytobiorca jest zobowiązany do natychmiastowej 

spłaty wszystkich swoich zobowiązań wobec Banku. 
5. Nie stanowią zmian warunków umowy, zmiany do Regulaminu 

dokonane w zakresie: 

1) uzupełnienia Regulaminu o nowe produkty wprowadzone 
przez Bank; 

2) wprowadzenia do Regulaminu postanowień rozszerzających 

zakres oferty kierowanej do Kredytobiorcy. 

 

§ 35 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają 
zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: Kodeks 

cywilny, Prawo bankowe, Prawo wekslowe,  Ustawa o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów. 

 

§36 

1. Bank może zmienić niniejszy regulamin przy zaistnieniu 
przynajmniej jednej z wymienionych poniżej przyczyn: 

 1)  zmiany regulacji prawnych mających wpływ na działalność 

bankową; 
  2)  zmiany w systemie informatycznym, którym operuje Bank; 

3) zmiany w zakresie oferty Banku, takie jak np. rozszerzenie, 

ulepszenie   funkcjonalności  istniejących usług lub produktów; 
 4)   zmiany poziomu inflacji; 

  5)  zmiany  Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów  

2.   O wprowadzonych do regulaminu zmianach Bank powiadamia 
Kredytobiorców: 
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1)  poprzez wywieszenie zmian w Placówkach Banku w miejscu 
ogólnie dostępnym oraz na  stronie internetowej; 

2) przesyłając tekst wprowadzonych do Regulaminu zmian lub 
Regulamin uwzględniający zmiany.  

3. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o 

zmianie Regulaminu Kredytobiorca nie złoży oświadczenia o 
wypowiedzeniu Umowy, zmiany te wchodzą w życie po upływie 

powyższego terminu. 

 

Zarząd  

Krakowskiego Banku 

Spółdzielczego 
 


