A A A Wersja kontrastowa
pl
en
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888
Kontakt
Strefa logowania
bgk24
Logowanie
BGK Zlecenia
Logowanie
Pomoc / Informacje o usłudze
Komunikaty
Bezpieczeństwo
Przedsiębiorstwa

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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Krajowa Grupa Poręczeniowa
Ekonomia społeczna 2007-2013
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w latach 2014-2020
O Banku
Bankowość Elektroniczna bgk24

Kredyt konsolidacyjny
Kredyty i pożyczki
Kredytowa umowa
Kredyt mieszkaniowy
Kredyt w CHF
Kredyt w CHF
Kredyt w CHF
Biuro prasowe
Archiwalne komunikaty prasowe
Już 7 banków współpracuje z BGK przy programie „Mieszkanie dla młodych”

Już 7 banków współpracuje z BGK przy programie „Mieszkanie dla młodych”
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Konferencja_MDM Realizacja programu „Mieszkanie dla Młodych" nabiera tempa. Dzisiaj Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę o stosowaniu finansowego wsparcia z kolejnymi
czterema bankami: Alior Bankiem, BOŚ Bankiem oraz dwoma bankami zrzeszającymi banki spółdzielcze: BPS i SGB. Wczoraj dołączył Getin Noble Bank.
Klienci mogą składać wnioski kredytowe objęte dofinansowaniem programu „MdM" od 1 stycznia 2014 r. Do tej pory umowę o współpracy z BGK podpisały dwa banki - Bank PKO BP
oraz Pekao SA. Wczoraj została podpisana kolejna umowa z Getin Noble Bankiem SA. Od dzisiaj zwiększyła się dostępność oferty o kolejne banki, które będą udzielać kredytów hipotecznych na zakup
mieszkania z dofinansowaniem budżetu państwa. Są to Alior Bank S.A., BOŚ Bank S.A. oraz dwa banki zrzeszające banki spółdzielcze - Bank BPS S.A. i SGB Bank S.A.
Docelowo program będzie dostępny w większości banków na obszarze całego kraju. Program jest realizowany na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu własnego
mieszkania przez młodych ludzi. Ustawa ta weszła w życie 23 listopada 2013 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje założenia ustawodawcy i sprawnie wdraża na rynek rządowy program „Mieszkanie dla młodych", nawiązując współpracę z kolejnymi bankami. Program działa
dopiero od dwóch tygodni, ale z optymizmem patrzymy w przyszłość. Wkrótce następne banki wprowadzą do swojej oferty kredyty hipoteczne z dofinansowaniem budżetu państwa - powiedział Dariusz
Kacprzyk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Dostęp do mieszkań jest dla nas ważnym obszarem i mamy na tym polu wieloletnie doświadczenie. Obok programu MdM realizujemy na rynku
mieszkaniowym inne programy, wspieramy budownictwo społeczne i spółdzielcze, współpracujemy z gminami w całej Polsce przy tworzeniu lokali socjalnych i komunalnych oraz stworzyliśmy zupełnie nową
inicjatywę inwestycyjną - Fundusz Mieszkań na Wynajem - dodał Prezes Kacprzyk.
Pomoc w ramach programu „Mieszkanie dla młodych" polega na sfinansowaniu części wkładu własnego i spłacie części kredytu na zakup własnego „M" ze środków budżetu państwa za pośrednictwem BGK
i banków udzielających kredytów hipotecznych.
Przedmiotem transakcji może być zakup pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego wyłącznie na rynku pierwotnym, służącego zaspokojeniu własnych potrzeb. Dofinansowanie wkładu własnego
może zostać udzielone, jeżeli powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza 75 m² dla lokalu mieszkalnego i 100 m² dla domu jednorodzinnego. W przypadku osób wychowujących przynajmniej troje
dzieci powierzchnia ta wzrasta odpowiednio do 85 m² i 110 m². Dofinansowanie jest stałe i naliczane (w dacie złożenia wniosku) do powierzchni użytkowej mieszkania - jednak nie więcej niż do 50 m2.
Cena nieruchomości nie może przekroczyć wartości limitu określonego w ustawie (110% „średniego wskaźnika wojewody"). Bank Gospodarstwa Krajowego na bieżąco publikuje informacje o maksymalnej
wartości 1m² dla konkretnego regionu oraz wskaźniki przyjęte do obliczenia kwoty dofinansowania.
Beneficjentami programu mogą być małżonkowie, osoby samotnie wychowujące dzieci, bądź osoby samotne, przy czym ważne jest zachowanie kryterium wieku do 35 lat (w przypadku małżonków - przez
jednego z nich). Dofinansowanie wynosi odpowiednio 10% wkładu własnego dla małżeństw bezdzietnych i osób samotnych, 15% dla małżeństw z dziećmi i osób samotnie wychowujących dzieci oraz
dodatkowe dofinansowanie - 5% z tytułu urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka.
Realizację programu przewidziano na pięć lat - od 2014 do 2018 roku. Potencjalnie program wygeneruje około 30 mld zł możliwych inwestycji, przy maksymalnej łącznej kwocie dofinansowania na poziomie
3,5 mld zł. Banki skredytują w ramach MdM zakup ok. 25 tys. mieszkań rocznie.
Bank Gospodarstwa Krajowego jest instytucją odpowiedzialną za wypłaty wsparcia dla nabywców nieruchomości. Realizuje swą funkcję, na bieżąco współpracując z bankami udzielającymi kredytów
hipotecznych. Ważną rolą BGK jest prowadzenie ewidencji nabywców ubiegających się o dofinansowanie, przekazywanie środków budżetowych do banków i wreszcie kontrola prawidłowości wykorzystania
finansowego wsparcia.

Kontakt dla dziennikarzy
Anna Czyż - rzecznik prasowy
media@bgk.pl
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