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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
Przedsiębiorstwa
Poręczenia i gwarancje
Poręczenia i gwarancje wspierające prywatyzację

Poręczenia/gwarancje spłaty kredytu w ramach programu „Wsparcie prywatyzacji poprzez
udzielanie poręczeń i gwarancji spółkom z udziałem pracowników i jednostek samorządu
terytorialnego (spółkom aktywności obywatelskiej)”
pdf
O programie
Szczegóły oferty
Warunki współpracy
Warunki udzielenia poręczenia/gwarancji

Uzyskanie poręczenia/gwarancji związane jest z koniecznością spełnienia przez spółkę następujących warunków:
posiadanie zdolności kredytowej,
uzyskanie pozytywnej ocena przedsięwzięcia inwestycyjnego, które ma być finansowane kredytem.
Poręczenia/gwarancji przyznawane są na następujących zasadach:
poręczenia/gwarancje spłaty kredytu są udzielane w złotych,
poręczeniem/gwarancją mogą być objęte kredyty udzielane przez bank kredytujący w złotych lub w walucie obcej,
poręczenia/gwarancje nie obejmują odsetek ani innych kosztów związanych z powstaniem zobowiązania,
wysokość poręczenia/gwarancji nie może przekroczyć 80% wartości kwoty kredytu,
kwota poręczenia/gwarancji nie może przekroczyć wartości 30 mln EUR.

Procedura
Wniosek o poręczenie/gwarancję spłaty kredytu Wnioskodawca składa do BGK po uzyskaniu przez spółkę pozytywnej decyzji o udzieleniu kredytu inwestycyjnego w banku kredytującym. Do wniosku
dołączone zostają następujące dokumenty:
umowa kredytu lub promesa udzielenia kredytu,
dokumenty rejestrowe,
dokumenty statutowe,
dokumenty potwierdzające, że spółka jest spółką pracowniczą/spółką aktywności obywatelskiej,
zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec SP, ZUS;
dokumenty finansowe sporządzane zgodnie z zasadami prowadzonej rachunkowości, za ostatnie 2 lata obrotowe lub cały okres działalności (jeżeli spółka prowadzi działalność krócej niż 2 lata) i
okres bieżący (tj. sprawozdania kwartalne od początku roku do kwartału poprzedzającego złożenie wniosku),
opinię biegłego rewidenta wraz z raportem z badania sprawozdań finansowych, o ile przepisy dotyczące rachunkowości nakładają na Wnioskodawcę obowiązek poddania sprawozdania badaniu,
zestawienie należności i zobowiązań oraz pozycji pozabilansowych z podziałem na bieżące i przeterminowane wraz z określeniem terminów przeterminowań,
roczne sprawozdanie Zarządu z działalności za ostatnie 2 lata lub cały okres działalności (jeżeli spółka prowadzi działalność krócej niż 2 lata),
biznesplan,
opinie wszystkich instytucji finansowych, z którymi współpracuje Wnioskodawca,
informacje o zawartych transakcjach pochodnych wraz z ich aktualną wyceną (jeśli dotyczy),
wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie (jeśli dotyczy).
Na podstawie kompletnego wniosku, BGK przeprowadza ocenę ryzyka wypłaty zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia/gwarancji i informuje Wnioskodawcę oraz bank kredytujący o podjętej
decyzji. Informacja o decyzji wydawana jest w terminie do 30 dni roboczych od otrzymania kompletu dokumentów
BGK ma prawo żądać od Wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, które będą stanowiły podstawę do dokonania oceny ryzyka wypłaty zobowiązania.
Klienci ubiegający się o poręczenie lub gwarancję spłaty kredytu powinni uwzględnić czas niezbędny na:
utworzenie spółki pracowniczej lub spółki aktywności obywatelskiej,
opracowanie biznesplanu wraz z prognozą sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki w okresie spłaty kredytu w tym:
prognozy bilansu,
rachunku zysków i strat,
rachunku przepływów pieniężnych,
nakładów związanych z realizacją przedsięwzięcia i źródeł ich finansowania,
przedstawienie źródeł spłaty kredytu z odsetkami,
uzyskanie w banku kredytującym pozytywnej decyzji o udzieleniu kredytu,
podjęcie przez BGK decyzji o udzieleniu poręczenia lub gwarancji (do 30 dni roboczych).

Kontakt
Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą to wypełnij wniosek elektroniczny lub skontaktuj się bezpośrednio z najbliższym Regionem BGK.
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Komunikaty dla klientów
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne wszczęte po 18.04.2018 r.
Zamówienia publiczne wszczęte przed 18.04.2018 r.
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