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Regulamin korzystania z Pakietu Elastycznego
Nest Banku, Obszar Mikroprzedsiębiorstw1
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(obowiązuje od 1 grudnia 2021r.)

19.

Postanowienia ogólne
§1
Użyte w Regulaminie terminy rozumie się zgodnie z poniższymi
definicjami:
1. Bank – Nest Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Wołoska 24, 02- 675 Warszawa.
2. Dyspozycja – oświadczenie Klienta dotyczące zmiany warunków
spłaty zadłużenia Umowy Kredytu w związku z uprawnieniami
wynikającymi z posiadanego Pakietu.
3. Gwarancja COSME – gwarancja udzielona na podstawie zawartej z
Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowy portfelowej linii
gwarancyjnej z regwarancją udzielaną przez Europejski Fundusz
Inwestycyjny w ramach programu COSME. Gwarancja zabezpiecza
spłatę kredytu obrotowego, natomiast nie stanowi ona dotacji i nie
wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych
przedsiębiorcy.
4. Gwarancja de minimis – gwarancja udzielona w ramach programu
dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu
obrotowego udzielonego mikro, małemu lub średniemu
przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja de minimis zabezpiecza spłatę
kredytu obrotowego, natomiast nie stanowi ona dotacji i nie wiąże
się
bezpośrednio
z przekazaniem
środków
finansowych
przedsiębiorcy.
5. Karencja w spłacie raty Kredytu - czasowe odroczenie płatności raty
kapitałowej, przypadające na początek trwania Umowy Kredytu.
6. Klient – Przedsiębiorca, który zawarł z Bankiem Umowę Kredytu lub
jest zainteresowany jej zawarciem.
7. Kredyt - kredyt gotówkowy udzielany Przedsiębiorcom na cele
związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
8. Oddział – oddział lub placówka terenowa Banku, lub podmiotu
współpracującego z Bankiem, w której prowadzona jest obsługa
Klientów Banku.
9. Okres ważności Pakietu:
1) okres 2, 3, 4, 5, lub 6 lat, w którym Klient może korzystać z
Pakietu – dla Kredytów oferowanych przez Bank do dnia
31 października 2017 r. włącznie, z zastrzeżeniem pkt 2),
2) równy okresowi na jaki została zawarta Umowa Kredytu - dla
Kredytu dla Profesjonalistów, Kredytu dla Przedsiębiorców oraz
AGRO BIZnest Kredytu w ratach2.
10. Pakiet – pakiet uprawnień umożliwiających elastyczne zarządzanie
Umową Kredytu, zwany „Pakietem Elastycznym”.
11. Poręczenia JEREMIE - zobowiązanie BGK do wypłaty środków na rzecz
Banku w przypadku niewykonania przez Kredytobiorcę zobowiązania
wynikającego z Umowy kredytu wpisanej do Portfela
Poręczeniowego, w ramach Limitu Poręczenia.
12. Posiadacz Pakietu – Przedsiębiorca posiadający aktywną Umowę
Kredytu, do której zakupił Pakiet.
13. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz spółka prawa
handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i
wykonuje działalność gospodarczą. Za Przedsiębiorców uznaje się
także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich
działalności gospodarczej.
14. Rata Kredytu – rata wymagalna w terminie zgodnym z
harmonogramem, obejmująca część kapitałową, odsetkową, opłatę
1

dotyczy umów kredytowych zawartych na podstawie wniosków złożonych do
05.03.2019 r. włącznie

20.

za prowadzenie rachunku kredytowego (o ile jest pobierana) oraz
opłatę za Pakiet.
Regulamin – Regulamin korzystania z Pakietu Elastycznego Nest
Banku, Obszar Mikroprzedsiębiorstw.
Tabela Opłat i Prowizji – Tabela Opłat i Prowizji dla Klienta
biznesowego – oferta kredytowa.
Tabela Oprocentowania – Tabela Oprocentowania dla Klienta
biznesowego – oferta kredytowa.
Umowa Kredytu – umowa o udzielenie Kredytu będącego w ofercie
Banku, zawarta pomiędzy Bankiem, a Klientem.
Umowa o Pakiet – umowa o nabycie Pakietu zawarta z Klientem
posiadającym aktywny Kredyt, uprawniająca do skorzystania
z uprawnień wymienionych w Regulaminie. Umowa o Pakiet może
być odrębną umową w stosunku do Umowy Kredytu lub może być
zawarta w jej treści.
Wakacje kredytowe – przerwa w spłacie raty kapitałowej Kredytu
w określonym okresie, z jednoczesnym wydłużeniem okresu
kredytowania.

Przystąpienie do oferty
1.
2.

§2
Pakiet oferowany jest nowym Klientom Banku oraz Klientom
posiadającym aktywny Kredyt
Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z zakupu Pakietu
tylko w stosunku do Umowy Kredytu wskazanej w Umowie o Pakiet.

Wykluczenia
1.

2.

§3
Pakiet nie dotyczy Umów Kredytu zabezpieczonych gwarancjami
udzielonymi Klientowi w ramach pomocy publicznej lub programów
unijnych w okresie trwania udzielonych gwarancji, z zastrzeżeniem
ust. 2.
Wykluczenia, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się do Umów
Kredytów zabezpieczonych gwarancjami portfelowymi w ramach
realizowanej przez Bank współpracy z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego.

Zasady oferty
1.
2.

3.

4.

§4
Okres ważności Pakietu określony jest w Umowie Pakietu.
Posiadacz Pakietu może skorzystać z każdego uprawnienia
wchodzącego w skład Pakietu wskazanego w ust. 3 – 8 z
zastrzeżeniem, że:
1) jednorazowo Posiadacz Pakietu może złożyć Dyspozycję
odnoszącą się tylko do jednego uprawnienia wynikającego z
Pakietu,
2) kolejna Dyspozycja może zostać złożona nie wcześniej niż po
upływie 3 miesięcy od daty złożenia poprzedniej,
3) reguluje zobowiązania kredytowe bez opóźnień zarówno w
innych instytucjach finansowych, jak i w Banku, w szczególności
dokonuje terminowej spłaty Kredytu,
4) na dzień złożenia Dyspozycji nie posiada zaległości z tytułu spłaty
Kredytu - w zakresie uprawnień, o których mowa w ust. 5-8,
5) skorzystanie przez Kredytobiorcę z uprawnień wchodzących
w skład Pakietu i powodujących wydłużenie okresu kredytowania
nie może łącznie wydłużyć okresu kredytowania o więcej niż
12 miesięcy.
Posiadacz Pakietu ma możliwość zmiany daty spłaty Raty Kredytu z
zastrzeżeniem, że:
1) zmiana daty spłaty Raty Kredytu może zostać wykonana
maksymalnie 1 raz w okresie 3 miesięcy w trakcie ważności
Pakietu,
2) przesunięcie daty spłaty Raty Kredytu może być dokonane w
obrębie danego miesiąca kalendarzowego, w zakresie od 1 do
20 dnia (włącznie) danego miesiąca.
Dyspozycja zmiany daty spłaty Raty Kredytu może być złożona
bezpośrednio po podpisaniu Umowy Kredytu,

2 Pakiet jest dostępny dla AGRO BIZnest Kredytu w ratach z kwartalną częstotliwością

spłaty rat kapitałowych kredytu pod warunkiem wcześniejszej (bezpłatnej) zmiany
częstotliwości spłaty rat na miesięczną
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5.

Posiadacz Pakietu może skorzystać z Karencji w spłacie raty Kredytu,
z zastrzeżeniem, że:
1) Karencja w spłacie raty Kredytu może dotyczyć maksymalnie
trzech pierwszych rat kapitałowych Kredytu i nie może być
dłuższa niż 3 miesiące,
2) w okresie Karencji w spłacie raty Kredytu Kredytobiorca
zobowiązany jest do spłaty rat odsetkowych, opłaty za
prowadzenie rachunku kredytowego (po ile jest ona pobierana)
oraz opłaty za Pakiet, zgodnie z harmonogramem spłaty
Kredytu, a wysokość raty po zmianie nie może wzrosnąć o
więcej niż 100 zł.
3) Karencja w spłacie raty Kredytu wydłuża okres kredytowania, o
ile Kredyt nie został zawarty na maksymalny okres
kredytowania dla danego produktu. W przypadku, gdy Kredyt
został zawarty na maksymalny okres kredytowania dla danego
produktu, niespłacony kapitał rozłożony zostaje na pozostałe do
spłaty raty (okres kredytowania nie ulega wydłużeniu).
6. Dyspozycja dotycząca Karencji w spłacie raty Kredytu może być
złożona przez Posiadacza Pakietu bezpośrednio po podpisaniu
Umowy Kredytu.
7. Posiadacz Pakietu ma możliwość skorzystania z Wakacji kredytowych,
z zastrzeżeniem, że:
1) okres Wakacji kredytowych dotyczy maksymalnie 3 rat
kapitałowych wynikających z obowiązującego harmonogramu
spłat,
2) w okresie Wakacji kredytowych Posiadacz pakietu zobowiązany
jest do spłaty rat odsetkowych, opłaty za prowadzenie rachunku
kredytowego (o ile jest ona pobierana) oraz opłaty za Pakiet,
zgodnie z harmonogramem spłat, a wysokość raty po zmianie
nie może wzrosnąć o więcej niż 100 zł,
3) Posiadacz Pakietu może skorzystać z Wakacji kredytowych
maksymalnie 1 raz w okresie 36 miesięcy trwania Umowy
kredytowej,
4) wakacje kredytowe wydłużają okres kredytowania, o ile Kredyt
nie został zawarty na maksymalny okres kredytowania dla
danego produktu. W przypadku, gdy Kredyt został zawarty na
maksymalny okres kredytowania dla danego produktu,
niespłacony kapitał rozłożony zostaje na pozostałe do spłaty
raty (okres kredytowania nie ulega wydłużeniu),
5) na dzień złożenia Dyspozycji Wakacji kredytowych nie korzysta,
a także w terminie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia
Dyspozycji Wakacji kredytowych:
a) nie skorzystał z zawieszenia obowiązku spłaty kredytów w
Banku oraz
b) nie skorzystał z Wakacji kredytowych.
8. Posiadacz Pakietu ma możliwość wydłużenia okresu kredytowania
Umowy Kredytu maksymalnie o 6 miesięcy, z zastrzeżeniem, że:
1) Dyspozycja wydłużenia okresu kredytowania może być złożona
nie wcześniej niż po upływie pełnych 3miesięcy spłaty Kredytu,
2) Klient może skorzystać z wydłużenia okresu kredytowania tylko
1 raz w okresie trwania Umowy Kredytu,
3) wydłużenie okresu kredytowania jest możliwe, o ile Kredyt nie
został zawarty na maksymalny, dostępny w ofercie Banku, okres
kredytowania. Maksymalny okres wydłużenia okresu
kredytowania liczony jest łącznie z wydłużeniem okresu trwania
Umowy Kredytu wynikającym z realizacji uprawnień, o których
mowa w ust. 5 oraz ust. 7 powyżej.
9. W przypadku prawidłowej obsługi Kredytu przez Posiadacza Pakietu,
Bank może przygotować dodatkową ofertę kredytową bez
dodatkowych wymogów dokumentacyjnych.
10. Wykonanie Dyspozycji w zakresie elementów Pakietu, o których
mowa w ust. 4 - 8 wiąże się ze sporządzeniem przez Bank nowego
harmonogramu spłat.
11. Za sporządzenie nowego harmonogramu spłat Bank nie pobiera
opłaty określonej w Tabeli Opłat i Prowizji.

12. W przypadku Kredytów zabezpieczonych poręczeniem cywilnym
wymagane jest aby Poręczyciel wyraził zgodę także na zawarcie
Umowy o Pakiet.
13. Umowa o Pakiet zostaje zawarta na Okres ważności Pakietu określony
w Umowie o Pakiet. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy kredytu
skutkuje wygaśnięciem Umowy o Pakiet. Wyłącza się prawo do
wypowiedzenia Umowy o Pakiet, z zastrzeżeniem ważnych powodów
oraz postanowień §8 ust. 3 – 6. W przypadku wypowiedzenia Umowy
o Pakiet z ważnych powodów okres wypowiedzenia wynosi połowę
okresu pozostałego do upływu Okresu ważności Pakietu określonego
w Umowie o Pakiet, liczonego na dzień złożenia oświadczenia o
wypowiedzeniu.
§5
1. Tryb pobierania i wysokość opłaty za Pakiet określa Tabela Opłat
i Prowizji.
2. Posiadacz Pakietu zobowiązany jest do zapewnienia na rachunku
bieżącym, z którego dokonywana jest spłata Kredytu wystarczającej
ilości środków na pokrycie zobowiązań wynikających z Umowy o
Pakiet, co najmniej na 1 dzień roboczy przed terminem ich
wymagalności.

3 „Regulamin kredytowania działalności gospodarczej Nest Bank S.A. –
mikroprzedsiębiorstwa” ma zastosowanie wyłącznie do umów Kredytu dla
Przedsiębiorców zawieranych przez Bank od dnia 18.04.2018 r., w pozostałych

przypadkach stosuje się „Regulamin kredytowania działalności gospodarczej Nest
Banku, Obszar Mikroprzedsiębiorstw”.

Reklamacje i zapytania
§6
Tryb rozpatrywania reklamacji określają postanowienia „Regulaminu
kredytowania działalności gospodarczej Nest Banku, Obszar
Mikroprzedsiębiorstw” albo „Regulaminu kredytowania działalności
gospodarczej Nest Bank S.A.– mikroprzedsiębiorstwa”3.
Postanowienia końcowe
1.

2.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

§7
Bank odpowiada za wykonanie Dyspozycji zgodnie z jej treścią. Za
błędy w treści Dyspozycji przekazanej Bankowi do realizacji
odpowiada zlecający wykonanie danej operacji.
Posiadacz Pakietu może - zachowując formę pisemną - odwołać lub
zmienić złożoną Dyspozycję. Polecenie będzie skuteczne, o ile
Dyspozycja nie została wykonana przez Bank.
§8
Podpisanie Umowy o Pakiet przez Klienta oznacza akceptację
postanowień Regulaminu.
Regulamin jest dostępny w Oddziałach Banku, jednostkach
organizacyjnych Banku przeznaczonych do obsługi Klienta oraz na
stronie internetowej Banku.
Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego
Regulaminu. Informacja o zmianach w niniejszym Regulaminie
zostanie podana poprzez umieszczenie komunikatu na stronie
internetowej Banku lub w Oddziałach Banku. Zmiana Regulaminu nie
pomniejsza zakresu uprawnień wynikających z nabycia Pakietu przed
wejściem w życie zmiany.
Klient może zgłosić sprzeciw wobec zmian niniejszego Regulaminu w
terminie 14 dni od daty wejścia w życie, co będzie skutkowało
rozwiązaniem Umowy Pakietu.
W przypadku wypowiedzenia Umowy Pakietu przez Klienta z powodu
zmiany Regulaminu, jej rozwiązanie następuje z upływem 14 dni od
dnia otrzymania przez Bank wypowiedzenia Umowy Pakietu. Do dnia
jej rozwiązania zastosowanie ma dotychczasowy Regulamin.
Jeżeli w terminie 14 dni od daty wejścia w życie publikacji na stronie
internetowej zmiany Regulaminu Klient nie wypowie Umowy Pakietu,
zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia jego wprowadzenia przez
Bank.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się
postanowienia „Regulaminu kredytowania działalności gospodarczej
Nest Banku, Obszar Mikroprzedsiębiorstw” albo „Regulamin
kredytowania działalności gospodarczej Nest Bank S.A. –
mikroprzedsiębiorstwa” 3.
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