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Как можем да помогнем?

Пандемията COVID-19 изправи света пред сериозно изпитание, което
наложи прилагането на безпрецедентни мерки за борба с вируса в
световен мащаб.

Правейки всичко възможно да запазят бизнеса и служителите си,
голяма част от предприятията вече изпитват затруднения в
обслужването на паричните си задължения, както към своите
контрагенти, така и към кредитни институции.

С оглед на това, правителствата и централните банкови органи в ЕС и
по света, приеха пакет от мерки, целящи да минимизират
краткосрочния и дългосрочния негативен ефект от разпространението
на COVID-19 върху икономиката, включително чрез подпомагане на
частните субекти, които изпитват затруднение в обслужването на
задълженията си към кредитните институции.

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/bg/pdf/bg-LN-EN-Moratoria.pdf


По-долу представяме обобщение на някои от основните облекчения за
граждани и фирми.

Мораториум върху плащанията по банкови кредити във
връзка със ситуацията с COVID-19
На 2 април 2020 г. Европейският банков орган („ЕБО“) прие Насоки
относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по
кредити във връзка с COVID-19 („Насоките“), които задават стандарти
в политиката на банковите надзорни органи във връзка с мерките по
повод COVID-19.

За действието на Насоките се прилага принципът Comply or explain,
вследствие на което на 3 април 2020 г. Управителният съвет на
Българската народна банка („БНБ“) оповести своето решение за
спазване на Насоките на ЕБО, като изиска от българските търговски
банки изготвянето и представянето на единен проект на правила за
частен мораториум върху плащанията по банкови кредити във връзка
със ситуацията с COVID-19 („Мораториумът“), които да дадат
възможност на банките да предложат гъвкавост и облекчения по
плащания по банкови кредити.

Изготвеният от банките Мораториум беше одобрен от БНБ днес, 10
април 2020 г.

Какво представлява мораториумът и докога ще действа
той?
Мораториумът представлява възможност за кредитополучателите да
предоговорят условията по банкови кредити, свързани с графика за
изплащане на договорените главница и / или лихви. Длъжниците,
които са понесли финансови затруднения вследствие влиянието на
COVID-19 и имат или очакват да имат затруднения при погасяването
на задълженията си, ще могат да договорят с обслужващите си банки
отсрочване на задълженията си за срок до 6 месеца, но не по-късно от
31 декември 2020 г. На отсрочване могат да подлежат както всички
изискуеми суми, така и само главницата.

Кои лица имат право да кандидатстват за облекчения,
свързани с плащания по банкови кредити?
Приложното поле на Мораториума обхваща възможно най-широк кръг
субекти, както физически, така и юридически лица. Мораториумът ще
се прилага по отношение на всички банкови кредити, сключени преди
31 март 2020 г., без значение от техния вид, размер, цел, както и без
оглед на дадените обезпечения.

Всеки платец, който редовно е обслужвал задълженията по кредита си
до 1 март 2020 г. или е с просрочие не повече от 90 дни от датата на
падежа на съответната вноска, може да се възползва от предвидените
от Мораториума облекчения.

От своя страна, длъжниците, които са били нередовни в обслужването
на задълженията си преди пандемията, няма да могат да се
възползват от облекченията, предвидени в Мораториума. За тях ще се
търсят други възможности за преструктуриране, като конкретните
мерки ще се преценяват за всеки конкретен случай от съответната
банка.

Механизми за разсрочване



Мораториумът предвижда следните механизми за разсрочване:

Механизъм 1 – отсрочване на главница и лихва до 6 месеца
Механизъм 2 – отсрочване само на главница до 6 месеца
Механизъм 3 – приложим за револвиращи продукти.

Изборът на конкретен механизъм ще се извършва по взаимно
съгласие на кредитополучателя и съответната банка.

Как да кандидатствате?
Към момента търговските банки са в процес на изготвяне на вътрешни
правила и процедури, обучение на служителите и настройване на
банковите си системи спрямо изискванията на Мораториума, за да
имат готовност в най-кратък срок да започнат работа по мерките
предвидени в Мораториума.

Всеки кредитополучател, който иска да се възползва от мерките
предвидени в Мораториума, трябва да се свърже с обслужващата го
банка в срок до 22 юни 2020 г., която ще му разясни процедурата,
която следва да се спази, съответните срокове, както и документите,
които трябва да бъдат представени.

Допълнителни възможности за финансиране
Към момента, държавата заявява гаранции за стимулиране на
гражданите и бизнеса чрез осигуряване на Българската банка за
развитие („ББР“) на ресурс на стойност от 700 милиона лева, който да
се използва като портфейлна гаранция към търговските банки за
предоставяне от тях на кредити на физически и юридически лица.  

Безлихвени кредити за физически лица
Търговските банки ще могат да отпускат безлихвени потребителски
кредити в размер до 1,500 лева, с цел подпомагане на физически
лица, които са в неплатен отпуск заради обстановка в страната.
Очаква се, за подобни кредити да могат да кандидатстват и
самоосигуряващи се лица.

Кредити за юридически лица
500 милиона лева се очаква да бъдат предназначени за подпомагане
на бизнеса, чрез отпускане от търговските банки на корпоративни
кредити в размер до 2 милиона лева. Финансовият ресурс ще бъде
насочен най-вече към по-силно засегнатите сектори – търговия на
дребно, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, туризъм,
предучилищно образование в частния сектор, артистична и творческа
дейност, спортни дейности и други.

Структурираните програми на ББР
Предвижда се също така дъщерното дружество на ББР –
„Микрофинансираща институция ДЖОБС“ да отпуска кредити за
оборотни средства и кредитни линии, с максимален размер от 48,800
лева и с до две години гратисен период. Срокът за погасяване на
оборотните кредити ще бъде до 36 месеца, а на кредитните линии до
60 месеца.



Как можем да помогнем?
Екипът на КПМГ остава на ваше разположение при въпроси или нужда
от съдействие.
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