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 Wpływ epidemii COVID-19 na rynek kredytowy 

ZMIANY DOTYCZĄCE KREDYTÓW KONSUMENCKICH 

 Maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego ograniczona na 

okres 365 dni dotyczy tylko nowych umów zawieranych w okresie obowiązywania tarczy; 

 Kredyty o okresie spłaty krótszym niż 30 dni – pozaodsetkowe koszty maksymalnie do 5% całkowitej 

kwoty kredytu-wzór wyliczenia w tarczy); dłuższe kredyty – maksymalnie do 45% całkowitej kwoty kredytu; 

 Wpływ przepisów tarczy na nowe kredyty od tego samego podmiotu, udzielonego w ciągu 120 dni od wypłaty 

poprzedniego;  

 Możliwość traktowania naruszeń tarczy jako praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów; 

 Możliwość zawieszenia na okres do 3 miesięcy spłaty kredytu (w części kapitałowej oraz odsetkowej), 

bez naliczania odsetek i innych opłat (z wyłączeniem opłat z tytułu ubezpieczeń) (Wakacje kredytowe); 

 Wakacje kredytowe dotyczą kredytobiorców którzy po 13.03.2020 r. stracili pracę lub inne główne 

źródło dochodu; 

 Wakacje kredytowe dotyczą kredytów konsumenckich oraz kredytów hipotecznych; 

 Okres kredytowania oraz inne terminy w umowie kredytu ulegną przedłużeniu o okres zawieszenia; 

 Wakacje kredytowe dotyczą umów kredytowych zawartych przed 13.03.2020 r., których termin 

zakończenia przypada po 13.09.2020 r. 

ZMIANY DOTYCZĄCE KREDYTÓW KOMERYCJNYCH 

 Możliwość dokonywania zmian warunków lub terminów spłaty kredytów (pożyczek) udzielonych przed 

8.03; 

 Możliwość przedłużania lub modyfikowania przez banki już udzielonych finansowań pomimo utraty zdolności 

kredytowej (np. art. 70 Pr. Bank)  przy zachowaniu  możliwości wypowiadania umów kredytu 

(pożyczki);Zalecenie KNF aby odnowienie finansowania na warunkach z 31.12.2019 nie było 

dokonywane na okres dłuższy niż 1 rok; 

 Przyzwolenie KNF aby banki  uwzględniały uproszczone pozytywne projekcje płynności 

kredytobiorcy przy zwiększaniu kwoty finansowania obecnych klientów powyżej poziomu z 31.12.2019 r; 

 Możliwość udzielenia dopłat do oprocentowania kredytów przedsiębiorcy w trudnej sytuacji 

finansowej w wyniku COVID-19, w celu zapewnienia płynności finansowej; 

 Dopłaty stanowią całość lub część odsetek należnych bankowi w maksymalnej wysokości 2 punktów 

procentowych (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa); 

 Pomoc w postaci dopłat stosuje się do umów kredytu zawartych od 24.06.2020 oraz zawartych 

wcześniej i dostosowanych do warunków ustawowych; 

 Dopłaty są wypłacane za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą; 

 Kredyty z dopłatą są udzielane do końca 2020 r. 
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