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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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Kredyt konsolidacyjny
Kredyty i pożyczki
Kredytowa umowa
Kredyt mieszkaniowy
Kredyt w CHF
Kredyt w CHF
Kredyt w CHF
Osoby fizyczne
Wydawanie oświadczeń - księgi wieczyste

Wydawanie oświadczeń - księgi wieczyste
pdf
Informujemy, że związku z wprowadzeniem stanu epidemii przyjęcia wniosków zostały czasowo wstrzymane, natomiast termin rozpatrzenia złożonych ulega przerwaniu. Państwa wnioski
zostaną rozpatrzone w najkrótszym możliwym czasie po ustaniu skutków rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Dziękujemy za zrozumienie.
Informacja dla Klientów Banku o procedurze wydawania dokumentu urzędowego zezwalającego na wykreślenie wpisów ujawnionych w dziale III i IV księgi wieczystej.

Kiedy Bank Gospodarstwa Krajowego jest właściwy do wydania dokumentu urzędowego?
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o Banku Gospodarstwa Krajowego, do zadań Banku należy wydawanie oświadczeń mających moc dokumentu urzędowego w rozumieniu art.
95 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, umożliwiającego wykreślenie wpisów ujawnionych w działach III i IV ksiąg wieczystych lub zbiorach dokumentów, dokonanych na rzecz:
1. Instytucji kredytowych zlikwidowanych lub uznanych za zlikwidowane na podstawie dekretów:
z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowych,
z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych instytucji kredytu długoterminowego,
z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej.
2. Skarbu Państwa z tytułu:
nabycia ziemi i inwentarza z Państwowego Funduszu Ziemi, utworzonego dekretem z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej,
udzielonych w latach 1945-1990 kredytów i pożyczek na rozbiórkę i naprawę, wykończenie budowy, nadbudowę, remont i odbudowę budynków, na sprzedaż gruntów pod zabudowę oraz na sprzedaż
przez Państwo domów jednorodzinnych i wielorodzinnych.
3. Skarbu Państwa lub podmiotów, których następcą prawnym jest Skarb Państwa, dokonanych przed dniem 1 września 1939 r.

Tryb rozpatrywania wniosków:
Wniosek wpływa do Banku Gospodarstwa Krajowego,
Bank analizuje wpisy w księdze wieczystej oraz dokumenty przesłane przez Klienta oraz – w wymaganych przypadkach – dokonuje przeliczenia aktualnej wartości obciążenia,
Bank wysyła do Klienta (pocztą) informację zawierającą aktualną wartość obciążenia oraz dane odnośnie rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty,
Klient wpłaca wymaganą kwotę na wskazany rachunek bankowy,
Bank sporządza oświadczenie mające moc dokumentu urzędowego i przesyła je listem poleconym na adres wskazany przez Klienta,
Obecnie czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi około 30 dni.

Co należy zrobić aby uzyskać zezwolenie?
W celu uzyskania stosownego oświadczenia, umożliwiającego wykreślenie wpisów spełniających warunki, o których mowa powyżej, prosimy o złożenie wniosku (którego wzór można pobrać poniżej) o
wydanie oświadczenia wraz z kserokopią aktualnego odpisu z księgi wieczystej, w której ujawniony jest wpis. Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba ujawniona w dziale II w księdze wieczystej. W
sytuacji kiedy osoba wpisana w dziale II (własność) jest osobą nieżyjącą, wnioskodawca powinien dołączyć dokument potwierdzający jego prawo do danej nieruchomości (m. in ksero postanowienia o
stwierdzeniu nabycia spadku, ksero umowy sprzedaży, umowy darowizny, ksero aktu notarialnego lub postanowienia o zasiedzeniu nieruchomości przez wnioskodawcę). Ponadto, prosimy o dołączenie
dowodu spłaty obciążenia jeżeli taki istnieje.

Wniosek wraz załącznikami należy przesłać na adres:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
z dopiskiem ,,Departament Prawny”

albo złożyć w kancelarii Banku pod ww. adresem, albo przesłać e-mailem na adres wykreslenia@bgk.pl
Informację na temat zarejestrowanego wniosku w Banku Gospodarstwa Krajowego można uzyskać dzwoniąc na numer telefonu 801-598-888.
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