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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
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
Fundusze i programy

Jessica2
Pożyczki z zakresu rewitalizacji obszarów problemowych oraz kompleksowej modernizacji energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
Szczegóły

Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR)
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

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
System przepływu środków europejskich

System przepływu środków europejskich
pdf
Aktualności
Informacje o systemie
Informacje techniczne
Z portalem komunikacyjnym BGK ZLECENIA można połączyć się za pośrednictwem internetu w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.
Do poprawnej obsługi Portalu zalecane jest korzystanie z następujących rodzajów przeglądarek internetowych***:
MS Internet Explorer - w wersji 7.0 lub wyższej,
Mozilla Firefox - w wersji 3 lub wyższej,
Opera - w wersji 11 lub wyższej,
Chrome - w wersji 12 lub wyższej,
Safari - w wersji 4 lub wyższej.
*** Stosowanie innych przeglądarek lub niższych wersji, może generować błędy podczas obsługi Portalu.
Bezpieczeństwo

System BGK ZLECENIA zapewnia bezpieczeństwo transakcji i poufność danych dzięki wykorzystaniu w systemie nowoczesnych zabezpieczeń takich jak:
login użytkownika,
Hasło dostępu,
karta mikroprocesorowa,
szyfrowanie Transport Layer Security.
Wszystkich Użytkowników korzystających z portalu komunikacyjnego BGK - ZLECENIA zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat bezpieczeństwa w Internecie.
Konfiguracja sprzętowa

Do pełnego wykorzystania możliwości portalu komunikacyjnego BGK ZLECENIA wymagane są:
komputer wyposażony w:
system Microsoft Windows XP z SP2 lub nowszy produkt z rodziny Microsoft,
procesor – min. 800 Mhz,
pamięć operacyjną RAM - min. 512 MB,
rozdzielczość ekranu - 1024x768 lub większą,
wolne miejsce na dysku twardym – nie mniej niż 200 MB,
przeglądarka MS Internet Explorer 7.0 (lub nowsza) z zainstalowaną maszyną wirtualną Java Virtual Machine firmy Sun w wersji 1.4.2_x lub wyższej (uruchamianie apletów),
połączenie z siecią Internet o minimalnej przepustowości na poziomie 256 kbit/s,
możliwość zainstalowania czytnika kart dostarczanego Klientowi przez Bank (czytnik GEM PCTwin wykorzystujący port USB),
sterowniki do czytnika przekazane przez Bank,
siła szyfrowania przeglądarki internetowej - 128 bitowa,
konfiguracja przeglądarki zezwalająca na obsługę cookie (tymczasowego) i uruchamianie apletów,
ustawienie protokołu szyfrowania w przeglądarce internetowej na TLS (Transport Layer Security).
Bank Gospodarstwa Krajowego zaleca wykorzystywanie Java Runtime Environment w wersji 7u67 32bit lub 8u25 32bit.
Dokumentacja i sterowniki

Pliki dokumentacji
zip
Schematy dokumentów w formacie XSD – UNIA XML
Dokument w formacie zipRozmiar: 320 K
pdf
Dokumentacja tworzenia plików importu – BGK-Zlecenia Import zleceń
Dokument w formacie pdfRozmiar: 1,45 M
pdf
Instrukcja instalacji sterowników w systemie WINDOWS
Dokument w formacie pdfRozmiar: 737 K
pdf
Instrukcja konfiguracji aplikacji JAVA
Dokument w formacie pdfRozmiar: 602 K
pdf
Instrukcja instalacji czytnika ACR83
Dokument w formacie pdfRozmiar: 0,91 M
pdf
Dokumentacja tworzenia plikow importu BGK-Zlecenia dla Unia2.pdf
Dokument w formacie pdfRozmiar: 763 K
zip
Schematy dokumentow w formacie XSD - UNIA2 XML.zip
Dokument w formacie zipRozmiar: 3,34 K
pdf
Instrukcja Uzytkownika BGK-ZLECENIA UNIA v7.pdf
Dokument w formacie pdfRozmiar: 3,60 M

Sterowniki
exe
Sterownik omnikey3x2 Win7 32bit

Dokument w formacie exeRozmiar: 2,70 M
exe
Sterownik omnikey3x2 Win7 64bit
Dokument w formacie exeRozmiar: 2,82 M
exe
Sterownik omnikey3x2 Win8 32bit
Dokument w formacie exeRozmiar: 2,70 M
exe
Sterownik omnikey3x2 Win8 64bit
Dokument w formacie exeRozmiar: 2,82 M
exe
Sterowniki do czytnika Gemalto dla Win 32bit XP/2000
Dokument w formacie exeRozmiar: 2,97 M
exe
Sterowniki do czytnika Gemalto dla Win 7/Vista/8 64bit
Dokument w formacie exeRozmiar: 1,39 M
exe
Sterowniki do czytnika Gemalto dla Win 7/Vista/8 32bit
Dokument w formacie exeRozmiar: 2,06 M
exe
Java-7u67 Windows 32bit
Dokument w formacie exeRozmiar: 28 M
exe
Java-8u66 Windows 32bit
Dokument w formacie exeRozmiar: 48 M
zip
Sterowniki do czytnika ACR83 dla windows x64
Dokument w formacie zipRozmiar: 1,58 M
zip
Sterowniki do czytnika ACR83 dla windows x86
Dokument w formacie zipRozmiar: 3,18 M
zip
NEXUS Personal 2013
Dokument w formacie zipRozmiar: 1,44 M
Regulaminy i wzory dokumentów

pdf
Obwieszczenie MF w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia MF w sprawie platnosci w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich.pdf
Dokument w formacie pdfRozmiar: 0,99 M
pdf
Rozporządzenie MF w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
Dokument w formacie pdfRozmiar: 1,04 M
pdf
Rozporządzenie MRiF zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z dnia 4 maja 2017 r.
Dokument w formacie pdfRozmiar: 300 K
pdf
Rozporządzenie MF zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z dnia 12 grudnia 2014 r.
Dokument w formacie pdfRozmiar: 1,08 M
pdf
Regulamin BGK-ZLECENIA UE - obowiazuje od 31 grudnia 2018r.pdf
Dokument w formacie pdfRozmiar: 820 K
docx
Wniosek o dokonanie zmian we wniosku o nadanie dostepu do BGK-Zlecenia .docx
Dokument w formacie docxRozmiar: 69 K
pdf
Wniosek o dokonanie zmian we wniosku o nadanie dostepu do BGK-Zlecenia .pdf
Dokument w formacie pdfRozmiar: 483 K
docx
Wniosek o nadanie dostepu.docx
Dokument w formacie docxRozmiar: 75 K
docx
Zwrot narzedzi.docx
Dokument w formacie docxRozmiar: 88 K
pdf
Regulamin BGK-ZLECENIA UE - obowiazuje od 31 grudnia 2018r.pdf
Dokument w formacie pdfRozmiar: 820 K
Płatności dodatkowe (instrukcja)
pdf
Instrukcja dotycząca realizacji dodatkowych płatności z BGK poza terminarzem płatności
Dokument w formacie pdfRozmiar: 168 K
xlsx
Tabela 1 - wniosek dot. dodatkowych płatności
Dokument w formacie xlsxRozmiar: 15,60 K
xlsx
Tabela 2 - Przekazywana do Departamentu Budżetu Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju - dot. cz. 34
Dokument w formacie xlsxRozmiar: 14,48 K
pdf
Pytania i odpowiedzi (FAQ) dot. dodatkowych płatności
Dokument w formacie pdfRozmiar: 143 K

Logowanie
Zaloguj się do systemu przekazywania zleceń płatności BGK ZLECENIA

Gwarancje i poręczenia portfelowe
Wymiana informacji na temat produktów Portfelowych Linii Gwarancyjnych

Kontakt
W przypadku pytań dotyczących obsługi sytemu prosimy o kontakt:
tel.: 0 22 599 88 88
email: bgkzlecenia@bgk.pl
Kontakt

Formularz kontaktowy
Skontaktuj się z doradcą
Departamenty
Regiony
Współpraca międzynarodowa
Kontakt dla mediów
Reklamacje
O Banku
Władze
Historia
Kariera
Outsourcing
Odpowiedzialność społeczna
Facebook
Fundacja BGK
Twitter
YouTube
LinkedIn
Fundusze i programy
Inwestycje Polskie
Inicjatywa JEREMIE
Jessica2
Inwestycje kapitałowe
Dla mediów
Biuro prasowe
Bank w liczbach
Analizy ekonomiczne
Ekspertyzy i badania
Raporty: Rynki zagraniczne
Informacje
Oprocentowanie
Taryfa opłat i prowizji
Tabele odsetkowe
Kursy walut
Stopy CIRR
Godziny graniczne przyjmowania zleceń płatniczych w BGK
Komunikaty dla klientów
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne wszczęte po 18.04.2018 r.
Zamówienia publiczne wszczęte przed 18.04.2018 r.
Pozostałe
BIP
BFG
MIFiD
BIK
PSD
FATCA
RODO
CRS
RSS
Archiwum
BGK

© 2019 Bank Gospodarstwa Krajowego. Wszelkie prawa zastrzeżone
Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia i zastrzega, że informacje zawarte na stronach www Banku nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla
jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom serwisu internetowego BGK, czyli Klientom i Partnerom
Banku. Dane te zostały zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych.
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Polityka prywatności
Mapa serwisu
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