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Załącznik nr 5 

do Regulaminu Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Polski Wschodniej, 
Instrument Finansowy Pożyczka na Rozwój Turystyki, 

Projekt: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka 

 

 

Szczególne warunki dla Produktu Pożyczka na Rozwój Turystyki 
w związku ze stanem pandemii Covid-19. 

 

1. Do 31 grudnia 2020 roku: 
1) na wniosek Ostatecznego Odbiorcy Pośrednik Finansowy może udzielić wakacji kredytowych, tj. 

zawieszenia obowiązku spłaty raty kapitałowej lub kapitałowo-odsetkowej, pod następującymi 
warunkami: 
a) maksymalny okres wakacji kredytowych wynosi 6 miesięcy, 
b) okres wakacji kredytowych rozpoczyna się najpóźniej 30 czerwca 2021 r., 
c) rozpoczęcie okresu wakacji kredytowych skraca okres karencji standardowej, jeżeli te dwa okresy 

nachodzą na siebie, 
d) na wniosek Ostatecznego Odbiorcy okres wakacji kredytowych może wydłużyć maksymalny okres 

spłaty Jednostkowej Pożyczki, proporcjonalnie do udzielonego okresu wakacji kredytowych, 
e) Pośrednik Finansowy ma możliwość zastosowania oprocentowania Jednostkowych Pożyczek na 

okres wakacji kredytowych na poziomie 0% (wówczas to oprocentowanie dotyczy wszystkich 
pożyczek, dla których udzielono wakacji kredytowych), 

f) decyzja w sprawie udzielenia wakacji kredytowych oraz wydłużenia maksymalnego okresu spłaty 
Jednostkowej Pożyczki należy do Pośrednika Finansowego. 

2) na wniosek Ostatecznego Odbiorcy Pośrednik Finansowy może udzielić karencji dodatkowej, tj. 
zawieszenia obowiązku spłaty raty kapitałowej, pod następującymi warunkami: 
a) maksymalny okres karencji dodatkowej wynosi 6 miesięcy, 
b) okres karencji dodatkowej następuje bezpośrednio po upływie określonego w umowie inwestycyjnej 

okresu karencji standardowej i rozpoczyna się najpóźniej 30 czerwca 2021 r., 
c) na wniosek Ostatecznego Odbiorcy okres karencji dodatkowej może wydłużyć maksymalny okres 

spłaty Jednostkowej Pożyczki, proporcjonalnie do udzielonego okresu karencji dodatkowej, 
d) decyzja w sprawie udzielenia karencji dodatkowej oraz wydłużenia maksymalnego okresu spłaty 

Jednostkowej Pożyczki należy do Pośrednika Finansowego. 
3) wsparcie Ostatecznego Odbiorcy może zostać udzielone z przeznaczeniem na zapewnienie ciągłości 

działania przedsiębiorstwa lub ochronę miejsc pracy w związku z kryzysem w dziedzinie zdrowia 
publicznego. 

4) na wniosek Ostatecznego Odbiorcy, Pośrednik Finansowy może zmienić przeznaczenie już udzielonej 
Jednostkowej Pożyczki na przeznaczenie określone w ppkt 3 powyżej, 

5) dla Jednostkowych Pożyczek, o których mowa w pkt 1 ppkt 3  i 4: 

a) wsparcie można przeznaczyć na pokrycie wydatków m.in. na: wynagrodzenia, opłaty za media, 
gaz, prąd, ubezpieczenia, najem powierzchni czy zakup towarów, 

b) nie stosuje się postanowień  § 4 ust. 7 pkt. 3 lit. b Regulaminu, 

6) do nowoudzielanych Jednostkowych Pożyczek oprocentowanie wymienione w § 5 ust. 15 i 16 
Regulaminu, dodatkowo obniża się odpowiednio o połowę, 

7) Pośrednik Finansowy, na uzasadniony wniosek Ostatecznego Odbiorcy, może obniżyć oprocentowanie 
wymienione w § 5 ust. 15 i 16 Regulaminu, w trakcie realizacji umowy inwestycyjnej, 

2. Karencji dodatkowej i wakacji kredytowych nie można łączyć w tej samej Jednostkowej Pożyczce. 
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3. Ostateczny Odbiorca, który już skorzystał z Jednostkowej Pożyczki, może zawnioskować o wydłużenie 
okresu spłaty do 84 miesięcy, jeżeli wniosek wynika z pogorszenia się sytuacji finansowej Ostatecznego 
Odbiorcy w związku z negatywnymi konsekwencjami epidemii COVID- 19. 

4. Wprowadzenie zmian lub dodatkowych warunków, o których mowa w  pkt. 1 ppkt 1), 2), 4), 7) oraz pkt 3 
i niniejszego Załącznika nr 5 do Regulaminu, może nastąpić po przedłożeniu przez Ostatecznego Odbiorcę 
pisemnego wniosku, w którym według oceny Pośrednika Finansowego Ostateczny Odbiorca wiarygodnie 
uzasadni, że sytuacja związana z Covid-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki 
lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości; 

5. W przypadku wydłużenia okresu finansowania (spłaty) Umowy Inwestycyjnej, w której jednym 
z zabezpieczeń jest: 
a) poręczenie wekslowe osoby fizycznej, wymagana będzie zgoda takiej osoby na ww. Wniosku na 

zawarcie przedmiotowego Aneksu, 
b) poręczenie cywilnoprawne, wymagana będzie zgoda odpowiedniego podmiotu na wydłużenie okresu 

obowiązywania poręczenia. 
6. Decyzję o udzieleniu szczególnych warunków pożyczkowych podejmuje odpowiedni organ decyzyjny 

Pośrednika Finansowego.  
7. Zmiany w Umowach Inwestycyjnych z Ostatecznymi Odbiorcami wymagają formy pisemnej. 
8. Pośrednik Finansowy uwzględnia konieczność odpowiedniego przeliczania wartości udzielonej pomocy de 

minimis (jeżeli dotyczy).   
 


