
Portfelowa gwarancja BGK
dla leasingu i pożyczki
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Beneficjenci MŚP

Zakres gwarancji do 80% kwoty leasingu/pożyczki leasingowe

Maksymalne kwoty

100 tys. euro Rolnictwo

120 tys. euro Rybołówstwo i akwakultura

800 tys. euro Pozostałe branże

Prowizja za udzielenie gwarancji dla 
klienta

prowizja uwzględniona w koszcie 
finansowania

Maksymalny okres gwarancji 120 miesięcy

Waluta gwarancji złoty

Zabezpieczenie gwarancji weksel in blanco (dla BGK)



Zakres i termin ważności jednostkowej gwarancji
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■ Gwarancja obejmuje wyłącznie:
- zobowiązania Korzystającego

względem SL, co oznacza, iż nie
obejmuje zobowiązań dostawcy PL 
względem SL,

- niespłaconą kwotę kapitału
leasingu/pożyczki, bez odsetek oraz
kosztów związanych z udzielonym
leasingiem/pożyczką

■ Zobowiązanie BGK do zapłaty z tytułu 
jednostkowej gwarancji polega na 
zobowiązaniu do zapłaty części niespłaconej 
kwoty kapitału leasingu/pożyczki

■ Każda spłata kapitału leasingu/pożyczki 
obniża kwotę jednostkowej gwarancji 
proporcjonalnie do dokonanych spłat.

■ Podstawą do wyliczenia kwoty 
gwarancji jest kwota leasingu, która nie 
obejmuje kwoty wkładu własnego 
Korzystającego

■ Gwarancją mogą być objęte UL/UP 
wpisane przez SL do rejestru, w okresie
od dnia wejścia w życie Umowy LGL-
PFG do 30 czerwca 2022 r., do kwoty
limitu gwarancji określonego w tej
Umowie.



Gwarancja - przykłady wykluczeń i wyzwania

44

Sektory: Aktywa:
Transakcje:

■ produkcja, stosowanie lub
handel materiałami
niebezpiecznymi np. 
materiałami
radioaktywnymi

■ produkcja energii w oparciu
o paliwa kopalne i
działalność powiązana

■ podmioty finansowe

■ samochody osobowe
głównie wykorzystywane
do celów handlowych, 
których wartości
progowe emisji CO2 
przekraczają 95 g 
CO2/km

■ samochody ciężarowe, 
które nie spełniają normy
emisji CO2

Transakcje niespełniające 
określonych norm np. w dziedzinach:

■ budowy nowych budynków i 
znaczącej renowacji istniejących 
budynków,

■ instalacji grzewczych i/lub 
chłodzenia (w tym kogeneracji) 
w budynkach

■ wytwarzania energii 
elektrycznej i/lub cieplnej z 
wykorzystaniem biomasy



Alokacja umów w ramach 
umowy zawartej z 
Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym 
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Beneficjenci MŚP

Okres alokacji XII 2022 – V 2023

Wartość alokacji 1 MLD PLN

Produkty Leasing / Pożyczka 

Waluta PLN / EUR

Stopa Stała / Zmienna

Korzyść dla klienta Marża obniżona o 26bp (od standardowej oferty)



Alokacja umów w ramach Umowy z EBI 
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■ Program przewiduje finansowanie 
klientów MŚP na preferencyjnych 
warunkach na podstawie umowy 
zawartej pomiędzy Santander Leasing a 
Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

■ Przedmiot umowy nie może być objęty 
innymi programami pomocy publicznej 
oraz inną formą pomocy ze strony UE

■ Wykluczanie niektórych KŚT (np. auta 
spalinowe)

■ Finansowanie obejmuje wyłącznie MŚP
według definicji UE:

- zatrudnienie poniżej 250 pracowników
oraz

- obrót nieprzekraczający 50M EUR lub 
aktywa mniejsze niż 43M EUR

■ Wykluczanie niektórych grup klientów 
według PKD



Dziękuję


