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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

Pozostałe produkty:
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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Nowa bankowość elektroniczna dla klientów BGK

Nowa bankowość elektroniczna dla klientów BGK
18.12.2014
pdf
BGK podpisał dzisiaj umowę na dostawę nowego systemu bankowości elektronicznej. Wartość projektu wynosi ponad 13 mln zł. Wykonawcą usługi będzie CA Consulting - spółka zależna
Comarch S.A.
Stworzenie nowoczesnego systemu bankowości elektronicznej wesprze realizację strategii banku. Będą z niego korzystać klienci instytucjonalni, bo tylko takich obsługuje państwowy bank rozwoju BGK.
Wśród nich są przedsiębiorstwa ze wszystkich sektorów, spółki komunalne, samorządy i jednostki budżetu centralnego (m.in. szpitale, sądy, uczelnie wyższe).
Wartość zamówienia wyniesie 13 476 239,10 zł brutto i obejmie wdrożenie oraz 5 letni serwis. Nowy system bankowości elektronicznej będzie spełniał najwyższe standardy bezpieczeństwa, a dodatkowo
zwiększy się intuicyjność obsługi oraz zakres funkcjonalny. Będzie to nowoczesne narzędzie, posiadające również wersję mobilną, które zastąpi obecny system, wykorzystywany przez Bank od ponad 10 lat.
- Nowa bankowość elektroniczna jest jednym z projektów, których realizację zakłada strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2014-2017. Uruchomienie nowego systemu bankowości elektronicznej
oznacza jeszcze wyższą jakość obsługi dla klientów naszego banku - powiedziała Barbara Kałdowska - Zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Produktami, kierownik projektu w BGK -Stworzymy
rozwiązanie, które będzie spełniało standardy rynkowe, a w przypadku niektórych funkcjonalności nawet je przewyższy.
Wdrożenie odbędzie się etapowo, dzięki czemu klienci szybciej zobaczą pierwsze efekty prac. W III kwartale 2015 r. udostępnione zostaną najważniejsze funkcjonalności, a ich zakres będzie szerszy
względem obecnie wykorzystywanego systemu BGK@24BIZNES. Wzrośnie wygoda użytkowania serwisu, zmieni się szata graficzna, a nawigacja stanie się bardziej intuicyjna. Klient będzie miał możliwość
personalizacji widoku serwisu, tzn. sam zdecyduje o układzie elementów i zakresie prezentowanych informacji.
W drugim etapie, którego zakończenie planowane jest na początku 2016 r. udostępnione zostaną kolejne funkcjonalności w postaci m.in. wersji mobilnej serwisu oraz nowych metod logowania.
Ostatni, trzeci etap dostarczy dodatkowe moduły, dzięki którym system będzie w pełni dostępny i pozwoli na kompleksową obsługę on-line.
Spółka CA Consulting jest spółką Grupy Comarch świadczącą usługi doradcze i konsultingowe oraz realizującą projekty informatyczne dla klientów zarówno z sektora administracji publicznej, branży utilities,
jak i firm sektora prywatnego. W BGK wdroży system Comarch Internet Banking, funkcjonujący już m.in. w Alior Banku, BNP Paribas, ING Banku Śląskim czy Pekao S.A.
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