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Pakiet pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19
Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań, które przygotowuje BGK we współpracy z ministerstwami, samorządami i sektorem
bankowym.
Szczegóły

Pożyczki Płynnościowe POIR
Pożyczki Płynnościowe PES
Kredyt na innowacje technologiczne
Rachunki bankowe
Wsparcie eksportu
Poręczenia i gwarancje
Kredyty inwestycyjne
Spółki komunalne
Kredyty obrotowe
Lokaty standardowe w PLN
Produkty skarbowe
Gwarancja spłaty kredytu z FGR
Kredyty ze środków EBI i KfW
Wykup wierzytelności
Wsparcie rozwoju firm
Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
Bankowość elektroniczna bgk24
Pozostałe produkty:
Inicjatywa JEREMIE
Usługi powiernicze
Obligacje
Fundusze i programy
Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej 2007-2013
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej
Pożyczka szerokopasmowa
Samorządy

NARODOWY PROGRAM MIESZKANIOWY
Oferta preferencyjnego kredytu dla TBS, spółek gminnych i spółdzielni mieszkaniowych na realizację projektów społecznego budownictwa czynszowego. Nabór wniosków w edycji wiosennej będzie
trwał od 1 do 31 marca 2019 r.

Szczegóły

Obligacje
Usługi organizacji emisji i skup papierów wartościowych

Rachunki bankowe
Nowoczesna bankowość dla samorządów - konta, karty czy bankowość elektroniczna

Poręczenia i gwarancje
Szeroka oferta poręczeń i gwarancji dla samorządów

Kredyty inwestycyjne
Atrakcyjne wsparcie finansowe inwestycji infrastrukturalnych

Kredyty obrotowe
Oferta poprawy płynności i finansowania działalności bieżącej samorządów

Pożyczki unijne dla JST
Pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego finansowane z funduszy europejskich

Pozostałe produkty:
Lokaty standardowe w PLN
Produkty skarbowe
Usługi powiernicze
Fundusze i programy
Wykup wierzytelności
Pakiet dla średnich miast
Finansowanie projektów PPP
Osoby fizyczne

Mieszkanie na start
Dopłaty do czynszu dla najemców mieszkań
Szczegóły

Mieszkanie na Start
Dopłaty do czynszów dla wynajmujących mieszkania

Mieszkanie dla Młodych
Rządowy program wsparcia finansowego w zakupie nieruchomości mieszkaniowej

Pierwszy biznes - wsparcie w starcie
Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub utworzenie miejsca pracy

Fundusz Kredytów Studenckich
Program wsparcia finansowego dla studentów i doktorantów.

Fundusz Mieszkań na Wynajem
Fundusz inwestujący w nieruchomości mieszkaniowe na wynajem

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
Mieszkanie Plus
Program budowy mieszkań na wynajem z opcją dochodzenia do własności

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
Pożyczki, poręczenia i wejścia kapitałowe dla przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych finansowane z funduszy europejskich

Pozostałe produkty:
Fundusz Termomodernizacji i Remontów
Program Rodzina na swoim
Program dopłat do oprocentowania kredytów na usuwanie skutków powodzi, osuwisk ziemnych i huraganów
Ustawa Zabużańska
Wydawanie oświadczeń - księgi wieczyste
Centralna Informacja o rachunkach
Fundusze i programy

Pakiet pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19
Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań, które przygotowuje BGK we współpracy z ministerstwami, samorządami i sektorem
bankowym.
Szczegóły

Pożyczka rewitalizacyjna
Projekty rewitalizacyjne w zdegradowanych obszarach objętych Programem rewitalizacji.

Inicjatywa JEREMIE
Europejski program wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych

Fundusze
Oferta funduszy stworzonych do finansowania zadań należących do organów publicznych

Programy
Działania zlecone przez stronę rządową wspierające rozwój polskich przedsiębiorstw i gospodarki

Jessica2
Pożyczki z zakresu rewitalizacji obszarów problemowych oraz kompleksowej modernizacji energetycznej

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
Pożyczki, poręczenia i wejścia kapitałowe dla przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych finansowane z funduszy europejskich

Fundusz Dostępności

Pożyczki na likwidację barier architektonicznych
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System przepływu środków europejskich
Inwestycje kapitałowe
Emisje obligacji na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego
Konsolidacja finansów publicznych
Krajowa Grupa Poręczeniowa
Ekonomia społeczna 2007-2013
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w latach 2014-2020
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Kredyty i pożyczki
Kredytowa umowa
Kredyt mieszkaniowy
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Komunikat o zmianie „Regulaminu udzielania kredytów na działalność gospodarczą oraz działalność leczniczą”

Komunikat o zmianie „Regulaminu udzielania kredytów na działalność gospodarczą oraz działalność leczniczą”
26.01.2016
pdf
Szanowni Państwo,
informujemy, że 25 stycznia 2016 r. Zarząd Banku Gospodarstwa Krajowego podjął uchwałę zmieniającą „Regulamin udzielania kredytów na działalność gospodarczą oraz działalność leczniczą w Banku
Gospodarstwa Krajowego”. W Regulaminie wprowadzono modyfikacje wynikające ze zmiany powszechnie obowiązującego prawa, tj.: ustawy Prawo bankowe, ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo
restrukturyzacyjne.
Główne zmiany dokonane w Regulaminie:
1) w § 2 pkt 13 i 23 otrzymał brzmienie:
„13) odsetki maksymalne – „odsetki maksymalne” w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;”,
„23) Taryfa opłat i prowizji – obowiązującą w BGK Taryfę opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów
instytucjonalnych, udostępnioną Komunikatem Banku;”,
2) § 6 otrzymał brzmienie:
„§ 6.
BGK udziela Kredytobiorcy kredytu w wysokości i w walucie wskazanej w Umowie kredytu.”,
3) w § 7 ust. 2 otrzymał brzmienie:
„2. W przypadku kredytu otwartego w rachunku bieżącym wymagane jest prowadzenie przez Wnioskodawcę obrotu gospodarczego we wnioskowanej walucie kredytu oraz posiadanie od co najmniej 3
miesięcy w BGK lub
w innym banku rachunku bieżącego w walucie, w której Wnioskodawca ubiega się o kredyt otwarty w rachunku bieżącym.”,
4) § 22 otrzymał brzmienie:
„§ 22.
1. BGK może odstąpić od Umowy kredytu i odmówić postawienia do dyspozycji Kredytobiorcy środków pieniężnych, jeżeli przed uruchomieniem kredytu lub jego kolejnej transzy:
1) Kredytobiorca zmarł;
2) nastąpiło otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;
3) Kredytobiorca wszczął likwidację;
4) sytuacja ekonomiczno-finansowa Kredytobiorcy, w ocenie BGK, uległa znacznemu pogorszeniu stwarzając zagrożenie dla terminowej spłaty kredytu lub powodując utratę zdolności kredytowej;
5) stwierdzono, że dokumenty, informacje i oświadczenia, na podstawie których zawarto Umowę kredytu, zawierają nierzetelne lub nieprawdziwe dane;
6) powstały inne okoliczności nieznane BGK w dniu zawierania Umowy kredytu, które stwarzają zagrożenie dla terminowej spłaty kredytu lub powodują utratę zdolności kredytowej Kredytobiorcy.
2. Z dniem ogłoszenia upadłości Kredytobiorcy Umowa kredytu wygasa, jeżeli przed tym terminem BGK nie przekazał środków pieniężnych do dyspozycji upadłego Kredytobiorcy.
3. W razie oddania do dyspozycji upadłego Kredytobiorcy przed dniem ogłoszenia upadłości części środków pieniężnych, upadły Kredytobiorca traci prawo do żądania wypłaty części nieprzekazanej.”.
Pełny tekst „Regulaminu udzielania kredytów na działalność gospodarczą oraz działalność leczniczą w Banku Gospodarstwa Krajowego” uwzględniający powyższe zmiany jest dostępny pod linkiem:
Regulamin.
Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że zgodnie z postanowieniami § 41 w/w Regulaminu, Kredytobiorca ma prawo do zgłoszenia w terminie do dnia 9 lutego 2016 r. sprzeciwu wobec w/w zmian lub
wypowiedzenia umowy kredytu. Jednocześnie informujemy, że:
złożenie pisemnego sprzeciwu przez Kredytobiorcę powoduje, że zmiany Regulaminu nie odniosą skutku wobec Kredytobiorcy,
niezłożenie sprzeciwu oznacza, że Kredytobiorca wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany do Regulaminu, o której mowa powyżej,
złożenie wypowiedzenia umowy kredytu przez Kredytobiorcę w terminie do dnia 9 lutego 2016 r. skutkuje rozwiązaniem umowy kredytu z upływem okresu wypowiedzenia, o którym mowa w § 40 ust. 3
Regulaminu, oraz obowiązkiem spłaty kredytu wraz z należnymi BGK odsetkami za okres korzystania z kredytu.
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