
Szanowny Panie Prezydencie
Składamy petycję, prośbę w imieniu własnym i innych firm o wywarcie wpływu (lub w innej, właściwej formie) na 
zagraniczne banki prowadzące rachunkffirmowe polskich firm. Nie możemy prowadzić działalności, ponieważ bank 
utrudnia, blokuje konta firmowe. Nie pomaga, nie dostosowuje się do zaistniałej sytuacji i nie uwzględnia naszych 
wniosków o zawieszenie konieczności comiesięcznej spłaty całego kredytu/limitu odnawialnego w koncie firmowym 
tlfcarcie kredytowej). Z tego powodu automatycznie kredyt nam sie nie odnowił i mamy zablokowane konta 
firmowe. Wystarczyłoby na czas pandemii odnawiać automatycznie kredvt/limit, czego nie chce zrobić bank. To 
zarżnie wieięfirm korzystających z kredytów/limitów odnawialnych.
Jesteśmy spółką kapitałową działającą w zakresie usług finansowych od 20 lat i mamy konto firmowe {oraz kartę 
kredytową] w Pandemia niekorzystnie wpływa na działalność poprzez diametralne
zmniejszenie wpływu należnych nam od naszych dłużników środków pieniężnych na konto firmowe. Kredyt/limit w 
koncie firmowym polega na tym, że można z niego korzystać w ciągu miesiąca, ale w ostatnim dniu miesiąca bank L, 
żąda spłaty całości kredytu/iimitu, po czym odnawia się on na kolejny miesiąc itd. Złożyliśmy w połowie marca 
wniosek o automatyczne odnowienie kredytu/iimitu bez konieczności uzupełniania środków do pełnej kwoty/spłaty 
w każdym ostatnim dniu miesiąca, ale bank nie odpowiedział pisemnie na nasz wniosek, zablokował konto i dzisiaj 
poinformowano nas ustnie, że bank nie przychyli się do wniosku, co oznacza całkowity paraliż firmy. Nie możemy 
więc regulować żadnych należności np. wobec pracowników, ZUS, US, czynszów, usług typu prąd, gaz, woda, innych 
usług na naszą rzecz. Będziemy musieli zwolnić pracowników, wypowiedzieć umowy firmom współpracującym i 
zakończyć działalność. Tak będą musiały zrobić wszystkie firmy sparaliżowane blokowaniem kont firmowych. Może 
się okazać że okazywana pomoc przez polski rząd w innych aspektach działalności zostanie przekreślona z powodu 
paraliżu działalności związanej z nieprzychylnością banków. My nie chcemy zwolnień, umorzeń kredytów/limitów w 
kontach firmowych, tylko chcemy zawieszenia konieczności sołat całości limitu przez okres trwania pandemii (min. 3 
miesięcy), jeżeli ten e-mail powinien być dotrzeć do innej instytucji, proszę o jego przesłanie, ponieważ nie wiemy 
do kogo innego powinniśmy się zwrócić z niniejszą petycją.
I poważaniem 
Zarząd spółki


