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KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE
Premia technologiczna (dotacja) na częściową spłatę kredytu technologicznego w banku komercyjnym.
Szczegóły

Rachunki bankowe
Wsparcie eksportu
Poręczenia i gwarancje
Kredyty inwestycyjne
Spółki komunalne
Inicjatywa JEREMIE
Kredyty obrotowe
Lokaty standardowe w PLN
Produkty skarbowe
Gwarancja spłaty kredytu z FGR
Kredyt na innowacje technologiczne
Kredyty ze środków EBI i KfW
Wykup wierzytelności
Wsparcie rozwoju firm
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

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
O Banku
Bankowość Elektroniczna bgk24

Kredyt konsolidacyjny
Kredyty i pożyczki
Kredytowa umowa
Kredyt mieszkaniowy
Kredyt w CHF
Kredyt w CHF
Kredyt w CHF
Fundusze i programy
Fundusze
Fundusz Kredytów Studenckich

Fundusz Kredytów Studenckich
pdf
O funduszu
Szczegóły oferty
Warunki współpracy

Tryb ubiegania się o kredyt studencki
Podstawą ubiegania się o kredyt są:
wniosek o kredyt złożony w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego instytucji kredytującej, wraz z oświadczeniem o wysokości dochodów rodziny studenta,
zaświadczenie szkoły wyższej stwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, doktorantem lub potwierdzające udział w rekrutacji odpowiednio na studia lub do szkoły doktorskiej
dokumenty wymagane przez instytucję kredytową dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.
Wniosek o kredyt można składać w dowolnym oddziale instytucji kredytującej która zawarła z BGK umowę o współpracy. Kredytów dofinansowanych ze środków FKS udzielają obecnie:
1.
2.
3.
4.

Bank Pekao S.A.
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
SGB-Bank S.A.
PKO BP S.A.

Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje instytucja kredytująca po ustaleniu wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy oraz po dokonaniu oceny zabezpieczenia spłaty
kredytu studenckiego.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, do dnia 31 maja każdego roku, określa maksymalną wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do otrzymania
kredytu w następnym roku akademickim i zamieszcza informację o tej wysokości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

Poręczenia preferencyjnych kredytów studenckich
Bank Gospodarstwa Krajowego poręcza kredyt studentom, których dochód na osobę w rodzinie - liczony zgodnie z rozporządzeniem MNiSW nie przekroczy ustalonych kwot. Poręczenie wynosi:
100% wykorzystanej kwoty kredytu bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem dla:
studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce
opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub
okresowej - bez względu na dochód, nie przekraczający jednak kwoty dochodu ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do otrzymania kredytu
w danym roku akademickim,
studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 500 zł;
90% wykorzystanej kwoty kredytu, bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 2 000 zł.

Wypłata kredytu
Kredyt studencki udzielany jest tylko raz odpowiednio na okres studiów, nie dłuższy niż 6 lat oraz na okres kształcenia w szkole doktorskiej, nie dłuższy niż 4 lata.
Kredyt wypłacany jest w comiesięcznych transzach przez 10 miesięcy w roku. Instytucja kredytująca wstrzymuje wypłatę transz kredytu w okresie urlopu udzielonego studentowi zgodnie z regulaminem
studiów. Wysokość miesięcznych transz kredytu wynosi 400 zł, 600 zł, 800 zł lub 1000 zł. W przypadku kredytów udzielanych z poręczeniem BGK wysokości transz kredytu mogą być takie same i
zostają pomniejszone o opłatę prowizyjną w wysokości 1,5% poręczanej części wypłacanej miesięcznej transzy kredytu.

Spłata kredytu
Spłata kredytu rozpoczyna się nie później, niż 2 lata po ukończeniu studiów.
Liczba rat spłaty kredytu wynosi dwukrotność liczby wypłaconych transz.
W okresie studiów oraz w okresie karencji w spłacie odsetki od kredytu pokrywane są przez BGK ze środków Funduszu Kredytów Studenckich. Kredytobiorca rozpoczyna spłatę odsetek wraz ze spłatą
kredytu. Wysokość odsetek płaconych przez kredytobiorcę wynosi połowę stopy redyskontowej weksli NBP.

Umorzenie kredytu
Instytucja kredytująca może dokonać umorzenia części pozostałej do spłaty kwoty kredytu (na dzień złożenia w banku wniosku o umorzenie) kredytobiorcy, który ukończył studia wśród najlepszych
absolwentów uczelni. O wielkości umorzenia decyduje pozycja kredytobiorcy na liście najlepszych absolwentów studiów oraz szkół doktorskich w danym roku akademickim. Istnieją trzy progi wysokości
umorzenia:
w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo naukę w szkole doktorskiej w grupie 1% najlepszych absolwentów,
w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo naukę w szkole doktorskiej w grupie od 1,01% do 5% najlepszych absolwentów,
w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo naukę w szkole doktorskiej w grupie od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów.
O umorzenie kredytu studenckiego (załączając do wniosku odpowiednią dokumentację) student może również zwrócić się bezpośrednio do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w przypadku trwałej
utraty zdolności do spłaty zobowiązań oraz trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
Dokumenty dla instytucji kredytujących
pdf
Regulamin portalu zewnętrznego FKS
Dokument w formacie pdfRozmiar: 561 K
pdf
Instrukcja użytkownika portalu zewnętrznego FKS
Dokument w formacie pdfRozmiar: 5,58 M

pdf
Pełnomocnictwo w wersji dokumentu pdf
Dokument w formacie pdfRozmiar: 441 K
xlsx
Pełnomocnictwo- dokument w wersji elektronicznej
Dokument w formacie xlsxRozmiar: 24 K
pdf
Wniosek o nadanie/zmianę/odwołanie dostępu do Portalu Zewnętrznego FKS – w wersji pdf
Dokument w formacie pdfRozmiar: 377 K
xlsx
Wniosek o nadanie/zmianę/odwołanie dostępu do Portalu Zewnętrznego FKS – w wersji elektronicznej
Dokument w formacie xlsxRozmiar: 42 K
docx
Public Key Infrastructure (PKI) BGK
Dokument w formacie docxRozmiar: 22 K
Komunikaty FKS

LOGOWANIE DO PORTALU ZEWNĘTRZNEGO FKS
Zalogowanie nie jest możliwe z przeglądarki Microsoft Internet Explorer.

KONTAKT
W przypadku pytań dotyczących Funduszu Kredytu Studenckich prosimy o kontakt:
email: fks@bgk.pl
Infolinia: 801 598 888
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