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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§1.1. „Regulamin udzielania Kredytu VAT dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”, zwany 
dalej Regulaminem określa zasady udzielania przez Bank Kredytu VAT, zwanego dalej Kredytem, 
Firmom określonym w „Ogólnym Regulaminie kredytowania działalności gospodarczej w ramach 
bankowości detalicznej mBanku S.A.” 

 2. W sprawach nie uregulowanych w umowie Kredytu, niniejszym Regulaminie oraz w „Ogólnym 
Regulaminie kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 
mają zastosowanie postanowienia „Regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla 
firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A,” oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w 
tym kodeksu cywilnego oraz prawa bankowego. 

 
 

II. PODSTAWOWE ZASADY KREDYTU  
§2.1. Bank może udzielić Kredytu z przeznaczeniem na finansowanie nakładów związanych z obowiązkiem 

opłacenia podatku VAT w związku z przeprowadzaniem inwestycji, których celem jest zmiana w zakresie 
majątku trwałego w Firmie.  

2. Kredyt nie występuje jako samodzielny produkt kredytowy i może być udzielony tylko z kredytami 
powiązanymi, do których należą: 

1) Kredyt Inwestycyjny,  
2) Wielocelowy Kredyt Zabezpieczony tylko w przypadku, gdy jedynym celem jest inwestycja. 

 
3. Kredyt udzielany jest tylko w PLN na maksymalny okres kredytowania, który stanowi okres całkowitej 

wypłaty kredytu powiązanego powiększony o 12 miesięcy. 

4. Kredyt nie jest udzielony Firmom, które nie są płatnikami podatku VAT. 

 
§3.1. Do wniosku o Kredyt dołączane są dokumenty dotyczące bezpośrednich/planowanych wydatków 

związanych z inwestycją będące podstawą naliczania podatku VAT.  
2. Warunkiem uzyskania Kredytu jest spełnienie warunków regulujących udzielenie kredytów powiązanych 

wymienionych w §2 ust. 2  
 
III. ZABEZPIECZENIA 
 
§4.1.  Zabezpieczeniem spłaty Kredytu jest zabezpieczenie ustanowione dla kredytu powiązanego.  

2. Wartość udzielonego Kredytu nie powiększa wysokości wymaganego przez Bank zabezpieczenia 
ustanowionego dla kredytu powiązanego. 

 
 
IV. WYSOKOŚĆ KREDYTU I JEGO WYKORZYSTANIE 
  

§ 5. Kredyt może być udzielany na wartość zbiorczą podatku VAT konieczną do opłacenia w związku z 
planowaną inwestycją, niezależnie od wysokości stawek podatku oraz ilości dokumentów finansowych 
(faktur).  

§6.1. Warunkiem uruchomienia Kredytu jest: 
1) uruchomienie kredytu powiązanego,  
2) podpisanie umowy Kredytu,  
3) ustanowienie prawnych zabezpieczeń kredytu powiązanego. 

2. Kredyt uruchamiany jest w formie bezgotówkowej zgodnie z terminami określonymi w umowie kredytu 
powiązanego. 

 
§7.1. Na wniosek Kredytobiorcy, Bank może podwyższyć kwotę Kredytu, tylko pod warunkiem jednoczesnego 

złożenia wniosku o podwyższenie kwoty kredytu powiązanego.  
2. Bank podwyższy kwotę Kredytu po spełnieniu warunków przez Kredytobiorcę udzielenia  Kredytu i 

wymaga zawarcia aneksu do umowy kredytu. 
 

 §8.1. Wypłata Kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach. Sposób wypłaty jest określony w umowie 
kredytu, przy czym  wypłata drugiej i kolejnych transz jest realizowana w terminie nie dłuższym niż 7 
roboczych dni od daty złożenia w Banku pisemnej dyspozycji wypłaty danej transzy. Termin wypłaty 
pierwszej transzy jest określony w umowie kredytu.  

2. Wypłata ostatniej transzy Kredytu może zostać przesunięta przez Kredytobiorcę o okres do 3 m-cy licząc 
od daty wskazanej w umowie kredytu, na podstawie jego pisemnej dyspozycji złożonej nie później niż 30 
dni przed terminem wypłaty ostatniej transzy. Przesunięcie daty wypłaty ostatniej transzy Kredytu nie 
stanowi zmiany warunków umowy kredytu i nie wymaga zawarcia aneksu - zgodnie z terminami 
określonymi z umowie kredytu powiązanego. 

3. Wykorzystanie Kredytu winno być udokumentowane poprzez przestawienie faktur, bądź innych 
dokumentów świadczących o wykorzystaniu Kredytu, zgodnie z podanym w umowie kredytu 
przeznaczeniem, w przypadku: 

1) jednorazowej wypłaty Kredytu – w dniu uruchomienia Kredytu,  
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2) wypłaty Kredytu w transzach - przed wypłatą każdej następnej transzy.         
4. Jeżeli Kredyt jest wykorzystywany w transzach to uruchomienie kolejnej transzy jest uzależnione od 

udokumentowania przez Kredytobiorcę poprawności wykorzystania poprzedniej transzy zgodnie z 
podanym w umowie kredytu przeznaczeniem i terminem. 

5. Po uruchomieniu ostatniej transzy Kredytu Kredytobiorca zobowiązany jest do udokumentowania 
poprawności jej wykorzystania.   

 
V. SPŁATA KREDYTU  
 
§9. 1. Spłata Kredytu następuje poprzez pobieranie środków pieniężnych z rachunku bieżącego Kredytobiorcy 

prowadzonego w Banku, na podstawie udzielonego w umowie kredytu przez Kredytobiorcę 
upoważnienia.  

2. Na wniosek Kredytobiorcy Bank może podjąć decyzję o zastosowaniu karencji (odroczenie terminu 
spłaty kapitałowej części raty) w spłacie kapitału Kredytu maksymalnie do 6 miesięcy. 

3. Kredyt może być spłacany w następujących wariantach spłaty określonych w umowie kredytu: 
1) raty równe, 
2) raty malejące. 

       Wybrany wariant spłaty Kredytu musi być zgodny z wariantem spłaty kredytu powiązanego. 
4. W przypadku wypłaty Kredytu w transzach Bank sporządza harmonogramy spłat kredytu – przy każdej 

wypłacie transzy.  
5. Harmonogram sporządzany jest oddzielnie dla Kredytu i dla kredytu powiązanego w formie pisemnego 

dokumentu generowanego automatycznie i nie wymaga podpisów stron.  
 

 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
§10.  Umowa kredytu  może być wypowiedziana przez każdą ze stron na zasadach określonych w jej treści. 

 
§11. 1. Umowa kredytu ulega rozwiązaniu z dniem:  

1) upływu terminu, na który została zawarta, a także upływu terminu  umowy kredytu powiązanego, 
2) upływu terminu jej wypowiedzenia, a także upływu terminu wypowiedzenia umowy kredytu 

powiązanego, 
3) całkowitej spłaty należności z niej wynikających, całkowitej spłaty należności wynikających z 

umowy kredytu powiązanego,  
        2. Umowa wygasa z chwilą śmierci ostatniego z Kredytobiorców. 

 
§12. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część „Ogólnego Regulaminu kredytowania działalności 

gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”. W sprawach nie uregulowanych w 
niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie postanowienia „Ogólnego Regulaminu kredytowania 
działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”.    

 
§13. Niniejszy Regulamin – zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego i art. 109 Prawa bankowego ma charakter 

wiążący. 
 
§14.1 Bank, jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych informuje: 
1) iż będzie przetwarzał dane osobowe Kredytobiorcy/Reprezentantów Kredytobiorcy w bankowym 

zbiorze danych w celu wykonania czynności bankowych, których jest stroną, 
2) o dobrowolności podania danych, prawie dostępu do nich i ich poprawiania, 
3) o prawie zgłaszania sprzeciwu na marketing bezpośredni produktów i usług własnych Banku za 

pośrednictwem BOK, jak i w placówkach Banku,  
4) o możliwości wyrażenia lub odwołania zgody na: 
- otrzymywanie materiałów marketingowych usług i produktów spółek wchodzących w skład Grupy 

kapitałowej Banku innych niż Bank; 
- przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

 za pośrednictwem BOK, w placówkach Banku oraz w serwisie transakcyjnym Banku.  
2. Ponadto Bank informuje, iż w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i 

wykonywaniem umowy oraz w celu realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków związanych 
z wykonywaniem czynności bankowych, może przekazać Kredytobiorcy do: 
1) Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie ul. Kruczkowskiego 8, który prowadzi system 

Bankowy    Rejestr, 
2) Biura Informacji Kredytowej z siedzibą w Warszawie ul. Modzelewskiego 77a, 
3) innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów 
w przypadkach, zakresie i celach określonych w ustawie prawo bankowe. 

 
 

 


