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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
Rachunki bankowe
Usługi rozliczeniowe

Usługi rozliczeniowe
pdf
Przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych stanowi jedną z podstawowych czynności bankowych.
Płatności krajowe
Płatności międzynarodowe
Godziny graniczne przyjmowania zleceń płatniczych
Tabela 1. POLECENIE PRZELEWU KRAJOWE

Zlecenie płatnicze

Złożone w formie papierowej w Regionie Banku

Złożone w formie elektronicznej (w ramach
bankowości elektronicznej)[1]

PRZELEW WEWNĘTRZNY
Na rachunek w Banku[2]

16:00

17:00

Otwarcie lokaty terminowej[3]

15:45

16:00

PRZELEW DO INNEGO BANKU
ELIXIR[4],[5]

14:50

SORBNET[2],[6]

15:30

PRZELEW PRZYCHODZĄCY
Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku
ELIXIR

Realizacja wszystkich przelewów przychodzących w dniu roboczym będącym dniem wpływu do Banku.

SORBNET

[1] W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej bgk24 dla zleceń w plikach w formacie elixir, xml, videotel dostarczonych do Banku na nośnikach elektronicznych godziną graniczną jest
godzina 14.00.
[2] W przypadku dyspozycji w ciężar rachunku bankowego podlegającego konsolidacji finansów publicznych obowiązują również postanowienia Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków
bankowych w złotych, podlegających konsolidacji finansów publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego i Umowy Ramowej rachunku bankowego podlegającego konsolidacji finansów publicznych.
[3] W przypadku dyspozycji otwarcia lokaty terminowej w ciężar rachunku bankowego, dotyczy tylko rachunków bankowych, co do których Umowa/Regulamin nie wyklucza złożenia dyspozycji otwarcia
lokaty terminowej.
[4] W dniach 24 grudnia (Wigilia), jeśli jest dniem roboczym, oraz w ostatnim dniu rozliczeniowym roku, jeśli 31 grudnia przypada w dniu niebędącym dniem roboczym, nie są realizowane rozliczenia
w ramach trzeciej sesji systemu ELIXIR (KIR). Godziną graniczną w tych dniach jest godzina 11:50.
[5] Dotyczy również płatności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Urzędu Skarbowego (US).
[6] W dniach 24 grudnia (Wigilia), jeśli jest dniem roboczym, oraz w ostatnim dniu rozliczeniowym roku, jeśli 31 grudnia przypada w dniu niebędącym dniem roboczym, realizacja zleceń płatniczych
wysyłanych za pośrednictwem systemu SORBNET jest skrócona. Godzina graniczna ustalana jest przez Bank na podstawie komunikatu z NBP.
Tabela 2. POLECENIE PRZELEWU WALUTOWE

Data
waluty[1]

Zlecenie płatnicze

Złożone w formie papierowej w Regionie Złożone w formie elektronicznej (w ramach
Banku
bankowości elektronicznej)

PRZELEW WEWNĘTRZNY
Pomiędzy rachunkami w tej samej walucie innej niż PLN

D

16:00

Pomiędzy rachunkami w różnych walutach

D

15:00

SEPA[2],[3]

D+1

14:00

TARGET2[9]

D

14:00

PRZELEW DO INNEGO BANKU

SWIFT:

17:00

Skierowane do państw członkowskich:
Zlecenie płatnicze

PLN[4],[5]

Data
D/D+1

waluty[1]

Złożone w formie papierowej w Regionie Złożone w formie elektronicznej (w ramach
Banku
bankowości elektronicznej)
11:30

EUR, GBP, CHF,

D/D+1

14:00

USD, CAD, AUD

D/D+1/D+2

14:00

CNY[8], RUB[8], JPY[8]

D+1/D+2

14:00

DKK[8], SEK[8], NOK[8], CZK[8], HUF[8], HRK[8]

D+1

14:00

PLN[10],[11]

D/D+1/D+2

11:30

EUR, GBP, CHF, USD, CAD, AUD

D/D+1/D+2

14:00

DKK[8], SEK[8], NOK[8], CZK[8], HUF[8], JPY[8], RUB[8], CNY[8], HRK[8]

D+1/D+2

14:00

Skierowane do państw innych niż państwa członkowskie:

PRZELEW PRZYCHODZĄCY

Otrzymany z innego banku

D

Do godz.: 15:30 uznaje się za przyjęte
w danym dniu roboczym
Po godz.: 15:30 uznaje się za przyjęte
w następnym dniu roboczym

[7] Data waluty możliwa do realizacji z uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w
Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Taryfie Opłat i Prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Przedsiębiorców oraz innych Klientów instytucjonalnych.
[8] Realizacja najwcześniej z datą waluty D+1, pod warunkiem złożenia zlecenia w Banku w dacie D do godziny 14:00.
[9] Płatności realizowane tylko w walucie EUR.
[10] W przypadku przelewów za granicę.
[11] Realizacja najwcześniej z datą waluty D, pod warunkiem złożenia zlecenia w Banku w dacie D do godziny 11:30.
Transakcje z nieprawidłowym unikatowym identyfikatorem odbiorcy
Obsługa zgłoszeń Posiadaczy rachunków o transakcjach z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora odbiorcy i działania BGK podejmowane w celu odzyskaniu kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora.

Bank Gospodarstwa Krajowego realizując postanowienia art.143 ust. 2 oraz 143a-143c ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2003, z późn. zm.), podejmuje
określone tą ustawą działania w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora.
1. Zgłoszenie przez Posiadacza rachunku transakcji płatniczej, w tym polecenia przelewu, wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora odbiorcy, w szczególności
nieprawidłowego numeru rachunku bankowego (NRB) odbiorcy, powinno być dokonane przez osoby wskazane przez Posiadacza rachunku w Karcie wzorów podpisów dla rachunku, z którego
nastąpiła płatność, tj. przez Posiadacza rachunku lub jego reprezentantów lub pełnomocników do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku.
2. Zgłoszenia przyjmowane są przez Bank (Regiony BGK lub Centrala Banku) w formie pisemnej na udostępnionym poniżej formularzu bankowym lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
3. Zgłoszenie powinno zawierać dane niezbędne do identyfikacji przez Bank wskazanego zlecenia płatniczego, w szczególności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

numer referencyjny płatności nadany przez Bank;
datę płatności;
kwotę i walutę płatności (polecenia przelewu);
numer rachunku płatnika, w ciężar którego płatność została wykonana;
nieprawidłowy unikatowy identyfikator - numer rachunku odbiorcy podany w zleceniu płatniczym, na który płatność została wykonana;
dane odbiorcy, jeżeli były podane w zleceniu płatniczym, t.j. nazwę i siedzibę odbiorcy lub imię i nazwisko i adres odbiorcy oraz tytuł płatności;
inne dane zlecenia płatniczego, pozwalające na identyfikację zgłaszanej płatności.
Wzór zgłoszenia dostępny tutaj

4. Jeżeli po dokonaniu zgłoszenia w Banku Posiadacz rachunku uzyska zwrot kwoty transakcji płatniczej zgłoszonej jako transakcja płatnicza wykonana z użyciem nieprawidłowego unikatowego
identyfikatora odbiorcy bezpośrednio od odbiorcy płatności, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Bank w celu anulowania zgłoszenia.
5. Bank uznaje rachunek Posiadacza rachunku odzyskaną kwotą w terminie 1 dnia roboczego od dnia uznania tą kwotą rachunku zwrotu, tj. rachunku technicznego Banku prowadzonego wyłącznie
w celu przyjmowania zwrotów kwot transakcji płatniczych wykonanych z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora odbiorcy.
6. Jeżeli w terminie miesiąca od dnia dokonania zgłoszenia w Banku nie nastąpił zwrot kwoty transakcji wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, Posiadacz rachunku ma
prawo wystąpić do Banku z żądaniem udostępnienia danych osobowych odbiorcy płatności w celu umożliwienia dochodzenia zwrotu tej kwoty.
7. Żądanie udostępnienia danych osobowych odbiorcy płatności, w przypadku o którym mowa w ust. 6 powyżej, Posiadacz rachunku zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej, podpisane przez
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Posiadacza rachunku.
8. W przypadku otrzymania przez Bank Gospodarstwa Krajowego informacji innego banku – banku płatnika - o zgłoszeniu przez płatnika dokonania transakcji płatniczej wykonanej z użyciem
nieprawidłowego unikatowego identyfikatora odbiorcy - numeru rachunku Klienta BGK, Bank pisemnie zawiadamia Posiadacza rachunku o:
1. zgłoszeniu przez płatnika informacji o transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora i możliwości dokonania zwrotu przez Posiadacza rachunku
kwoty tej transakcji na wskazany przez Bank rachunek zwrotu;
2. obowiązku udostępnienia płatnikowi danych osobowych Posiadacza rachunku jako odbiorcy kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora w
celu umożliwienia płatnikowi dochodzenia zwrotu kwoty tej transakcji, jeżeli Posiadacz rachunku – odbiorca - nie dokona jej zwrotu w terminie jednego miesiąca od dnia dokonania
zgłoszenia przez płatnika, o którym mowa w ust. 8;
3. numerze rachunku zwrotu;
4. obowiązku powiadomienia Banku o dokonaniu zwrotu bezpośrednio na rachunek płatnika kwoty transakcji płatniczej zgłoszonej przez płatnika jako transakcja płatnicza wykonana z użyciem
nieprawidłowego unikatowego identyfikatora odbiorcy.
9. W przypadku dokonania przez Posiadacza rachunku zwrotu na rachunek zwrotu kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, Bank, nie później
niż w terminie 1 dnia roboczego od uznania rachunku zwrotu kwotą tej transakcji, doprowadzi do uznania rachunku zwrotu banku płatnika kwotą tej transakcji.
10. Z tytułu dokonania przez Posiadacza rachunku zwrotu na rachunek zwrotu kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora Bank nie pobiera żadnych
opłat.
Jednocześnie Bank informuje, że zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy o usługach płatniczych, Bank nie ponosi odpowiedzialności za realizację transakcji płatniczej, w tym polecenia przelewu, w którym
został podany nieprawidłowy unikatowy identyfikator oraz nie jest stroną w postępowaniu o dochodzenie zwrotu kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego
identyfikatora.
Dokumenty do pobrania
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Formularz zgłoszeniowy 07-08-2018
Dokument w formacie pdfRozmiar: 274 K

Bankowość elektroniczna bgk24
Nowoczesny system bankowości elektronicznej przeznaczony dla przedsiębiorstw, instytucji i urzędów pozwalający na swobodny dostęp do produktów bankowych w każdym momencie.

Kontakt
Jesteś zainteresowany ofertą? Wypełnij wniosek elektroniczny z prośbą o kontakt lub znajdź najbliższy Region BGK.
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