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KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE
Premia technologiczna (dotacja) na częściową spłatę kredytu technologicznego w banku komercyjnym.
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Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
Bankowość elektroniczna bgk24
Pozostałe produkty:
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

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

Jessica2 - pożyczka na efektywność energetyczną
Pożyczki z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w woj. wielkopolskim
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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PSD2 a BGK, czyli planowane działania banku na kolejne miesiące

PSD2 a BGK, czyli planowane działania banku na kolejne miesiące
11.09.2019
pdf
PSD2 to dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, która w znaczącym stopniu zmienia podejście do bezpieczeństwa systemu płatniczego, jak również zwiększa szanse dla podmiotów trzecich,
tzw. TPP (Third Party Providers), na rozwój swojej oferty.
14 września 2019 wchodzą w życie zapisy regulacyjnych standardów technicznych opisujące zmiany wynikające z dyrektywy. Chcemy przybliżyć Państwu najważniejsze z nich i przedstawić plan działań
BGK w tym zakresie.
Co już zmieniliśmy w związku z dyrektywą PSD2?
W grudniu 2018 r. w ramach aktualizacji swoich regulaminów, jak również procesów wewnętrznych, wprowadziliśmy zmiany, które przełożyły się na:
czas rozpatrywania reklamacji – skróciliśmy czas rozpatrywania reklamacji i oczekiwania na zwrot bezprawnie pobranych środków w wyniku nieautoryzowanej transakcji płatniczej;
zmniejszenie ze 150 do 50 euro kwoty, powyżej której bank odpowiada za nieautoryzowane transakcje wykonane kartą płatniczą;
zmianę zasad stosowania opcji kosztowych – niezależnie od waluty transakcji wszystkie przelewy walutowe w obszarze EOG realizowane są wyłącznie z opcją SHA;
możliwość korzystania z bezpieczniejszych mechanizmów logowania i autoryzacji transakcji płatniczych w systemie bgk24.
Co jeszcze zmienimy w związku z dyrektywą PSD2?
wybrane transakcje zbliżeniowe będą potwierdzane kodem PIN;
dostosujemy mechanizmy płatności kartą płatniczą w internecie do metod tzw. silnego uwierzytelnienia;
wprowadzimy obligatoryjność stosowania silnych metod uwierzytelniania podczas logowania do systemu bgk24
Dbałość o bezpieczeństwo transakcji, jak również bezpieczeństwo informacji w BGK, jest szczególnie istotnym elementem prac związanych z udostępnianymi przez nas klientom produktami i usługami.
Zgodnie z zapisami art. 59t Ustawy o usługach płatniczych (Dz. U. 2018 poz. 1075) BGK nie jest zobligowany do udostępniania interfejsów do wprowadzonych przez dyrektywę usług tj.: inicjowanie płatności
[PIS], agregowania danych o rachunkach [AIS] czy potwierdzenia dostępności środków [CAF], które są realizowane na rzecz podmiotów trzecich [TPP].
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami pracownicy BGK Linii oraz Regionów BGK są do Państwa dyspozycji.
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