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KREDYT Z GWARANCJĄ BIZNESMAX
Nowy kredyt ze zwrotem odsetek za okres 3 lat, zabezpieczony darmową gwarancją
BGK do 80% wartości kredytu.
Gwarancja Biznesmax jest bezpłatną formą zabezpieczenia spłaty kredytu oferowaną przez BNP Paribas Bank Polska S.A.
w oparciu o umowę podpisaną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia
innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR).
Uzyskanie gwarancji oznacza możliwość otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją.
Gwarancje mogą być udzielane w okresie do 31 grudnia 2023 r.1

Zabezpieczenie spłaty kredytu gwarancją BIZNESMAX oznacza:
•
•
•
•

brak prowizji i opłat związanych z gwarancją w całym okresie jej trwania,
zakres gwarancji do 80% kwoty kredytu,
maksymalną kwotę gwarancji: 2,5 mln euro,
okres gwarancji to okres kredytu powiększony o 3 miesiące – nie dłużej niż 39 miesięcy dla zabezpieczenia
kredytów obrotowych i 183 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych,
• zabezpieczenie gwarancji na rzecz BGK w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Kredyt zabezpieczony gwarancją BIZNESMAX

• Klient może zabezpieczyć gwarancją Biznesmax kredyty inwestycyjne i obrotowe, w tym w ramach pomocy
państwa związanej z pandemią COVID-19 do końca 2020 r., także kredyty obrotowe nieodnawialne (niezwiązane
z realizacją inwestycji), kredyty obrotowe odnawialne, w tym kredyty w rachunku bieżącym.
• Parametry kredytu, jego koszty oraz dodatkowe zabezpieczenia poza gwarancją są ustalane indywidualnie
wg obowiązującej oferty Banku dla danego segmentu klientów.  

Dopłata do oprocentowania

Wysokość dopłaty nie może przekraczać:
• faktycznie zapłaconych odsetek od kredytu objętego gwarancją w okresie 3 lat od uruchomienia kredytu oraz
• nie więcej niż 5%2 rocznie kwoty uruchomionego kredytu oraz
• dostępnego dla Kredytobiorcy limitu pomocy de minimis na moment wnioskowania o dopłatę.
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BGK zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia udzielania gwarancji w przypadku wyczerpania limitu przeznaczonego na program gwarancji będącego w dyspozycji BGK.
Stawka dla gwarancji udzielonych do 31.12.2021 r. Dla gwarancji po tym terminie stawka maksymalnej dopłaty do oprocentowania wyniesie 3,33% rocznie od kwoty wykorzystanego kredytu.

Pomoc publiczna
Gwarancje udzielane są alternatywnie w ramach:
• regionalnej pomocy inwestycyjnej – możliwej do zastosowania w przypadku firm i finansowanych projektów,
spełniających warunki objęcia tą pomocą. Gwarancją w ramach tej pomocy mogą być objęte wyłącznie kredyty
finansujące koszty inwestycyjne dotyczące inwestycji, która zostanie rozpoczęta najwcześniej po dniu złożenia
wniosku o gwarancję do Banku, a środki trwałe zakupione w ramach inwestycji zostaną utrzymane przez okres
min. 3 lat od daty zakończenia inwestycji. Regionalną pomocą inwestycyjną nie mogą być objęte projekty
związane z wytwarzaniem energii;
• pomocy de minimis – możliwej do zastosowania w przypadku firm spełniających warunki do objęcia pomocą de
minimis, dysponujących wystarczającym limitem tej pomocy, gdy gwarancją Biznesmax obejmowane są kredyty
inwestycyjne, obrotowe i kredyty w rachunku bieżącym. Dopłata do oprocentowania stanowi pomoc de minimis
i może być przyznana w ramach dostępnego dla firmy limitu pomocy de minimis firmom spełniającym warunki
do objęcia tą pomocą.

Dla kogo
Dla małych i średnich przedsiębiorstw3 należących w Banku do segmentu MŚP lub Korporacyjnych,
zainteresowanych uzyskaniem w Banku kredytu inwestycyjnego, obrotowego lub kredytu w rachunku bieżącym,
dysponujących wystarczającym limitem pomocy de minimis oraz realizujących inwestycje proekologiczne lub
mających potencjał innowacyjny w rozumieniu poniższym:

INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE

ROZWÓJ FIRM

Gwarancją w ramach tej ścieżki mogą być objęte kredyty przeznaczone
na finansowanie kosztów projektu związanego z:

Gwarancją w ramach tej ścieżki mogą być objęte kredyty przeznaczone
na finansowanie kosztów projektów inwestycyjnych, kapitału
obrotowego lub bieżącej działalności gospodarczej udzielane
przedsiębiorcom spełniającym co najmniej 1 z 17 kryteriów
podmiotowych, z których najważniejsze 5 dotyczy:

1) gospodarką obiegu zamkniętego, w tym:
a) zmniejszeniem zużycia surowca pierwotnego,
b) technologiami bezodpadowymi (TBO) oraz niskoodpadowymi
technologiami produkcji,
c) technologiami ograniczającymi zużycie wody w procesach
produkcyjnych,

•

odnotowania, w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych, wzrostu
przychodów o średnio 15% rocznie lub

•

zrealizowania, w ciągu ostatnich 5 lat, inwestycji mającej charakter
inwestycji proekologicznej z uzyskanym efektem ekologicznym,

•

w ciągu ostatnich 5 lat otrzymania i prawidłowego wykorzystania
wsparcia w ramach jednego z europejskich, krajowych lub
regionalnych programów wspierania B+R lub innowacji lub

•

posiadania funkcjonującego działu badawczo-rozwojowego
w strukturze organizacyjnej firmy (przynajmniej jedna osoba
personelu badawczego jest zatrudniona w wymiarze pełnego etatu)
lub

•

zamiaru przeznaczenia środków z kredytu na realizację projektu
polegającego na wprowadzeniu na rynek nowego/ulepszonego
wyrobu, usługi lub procesu i osiągniecia planowanego wzrostu
przychodów o 30% w okresie 3 lat od zakończenia realizacji
projektu.

d) infrastrukturą do selektywnej zbiórki odpadów,
e) instalacjami do recyklingu odpadów;
2) elektromobilnością (pełen zakres pojazdów, z uwzględnieniem
jednośladów i komunikacji zbiorowej oraz produkcja komponentów
typowych dla pojazdów elektrycznych);
3) odnawialnymi źródłami energii*;
4) magazynowaniem energii*;
5) instalacjami odzyskiwania z procesów produkcyjnych m.in. metali
nieżelaznych, substancji chemicznych, olejów i paliw oraz mas
celulozowych;
6) technologiami służącymi do wytwarzania paliw alternatywnych;
7) technologiami służącymi zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej
lub energii cieplnej*;
8) termomodernizacją budynków mieszkalnych i usługowych*;
9) inwestycjami w kogeneracje*;
10) rozwojem sieci ciepłowniczych*.

* W ramach programu ELENA, realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020, dla inwestycji wyróżnionych kolorem Bank
oferuje dodatkowo ze środków Programu dofinansowanie 90% kosztu audytu energetycznego, ekspertyzy energetycznej lub dokumentacji
technicznej związanej z projektem. Szczegóły u doradców Banku.

www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax/
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Definicja małych i średnich przedsiębiorstw zgodna z definicją określoną w Załączniku nr I do rozporządzenia KW (WE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2104 r.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa,
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS
0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.

