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Oferta gwarancji BGK
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* produkt zmodyfikowany w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm.
** produkt wprowadzony do oferty w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm.

Gwarancje BGK
udzielane w trybie portfelowym

Gwarancja
płynnościowa**

Gwarancja de 
minimis*

Gwarancja COSME
Gwarancja 
Biznesmax
z dotacją*

Gwarancja
spłaty limitu 

faktoringowego**

Gwarancja
dla sektora rolnego*

Gwarancja
leasingu

/pożyczki**

Gwarancja
Czyste Powietrze

1

8

432

765



Model biznesowy gwarancyjnych linii portfelowych
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 banki 
kredytujące

 faktorzy
 leasingodawcy

przedsiębiorcy

gwarancja

Kredyt /limit faktoringowy/ leasing
z gwarancją BGK

Wniosek o kredyt/ limit faktoringowy/ leasing
i wniosek o gwarancję
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Krok 2

Bank Kredytujący/Faktor/Leasingodawca. Analiza wniosku, ocena zdolności do 
otrzymania finansowania i podjęcie decyzji.

Krok 1

Przedsiębiorca. Złożenie w banku kredytującym/ u faktora/u leasingodawcy wniosku 

o gwarancję jednocześnie z wnioskiem o kredyt/limit faktoringowy/leasing.

Krok 3

Bank Kredytujący/Faktor/Leasingodawca. Podpisanie umowy 
kredytu/limitu/leasingu zabezpieczanej gwarancją BGK w banku kredytującym/u 
faktora/u leasingodawcy. Uruchomienie środków.  

1

3

2

Jak zabezpieczyć finansowanie gwarancją? 
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Powszechnie dostępna szeroka sieć dystrybucji gwarancji w całym kraju. 

Dostęp do finansowania dla przedsiębiorców, którzy nie dysponują odpowiednim zabezpieczeniem.

Wszystkie formalności związane z udzieleniem gwarancji i finansowania realizowane w jednym miejscu.

Korzystniejsze od standardowych warunki finansowania.

Korzyści z zabezpieczenia finansowania gwarancją BGK 

Ułatwienie finansowania w celu utrzymania płynności. 

Niski koszt (lub brak) zabezpieczenia finansowania.

Ułatwienie w finansowaniu bieżącej działalności:
 kredytem (zapewnienie płynności pod realizację kontraktów), 
 przez faktoring (płatności za materiały i na rzecz podwykonawców)
 przez leasing (maszyny budowlane, wyposażenie bez angażowania całości środków).

Zabezpieczenie dla finansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez podmiot innowacyjny oraz 
projektów z efektem ekologicznym (np. fotowoltaika), kosztów towarzyszących, kosztów poniesionych przed 
złożeniem wniosku (do 10%), kosztów uzupełniających projektu dotacyjnego oraz kosztów w kwotach brutto (z VAT)



Gwarancja de minimis

Departament Gwarancji i Poręczeń



Parametry gwarancji

7

* zmiany wprowadzone w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm

do 80% kwoty kredytu

1,5 mln euro (gwarancja do 5 lat)

750 tys. euro (gwarancja powyżej 5 lat)

75 i 120 miesięcy

kredyt obrotowy lub inwestycyjny

ok. 1,88 mln euro

weksel in blanco

0% kwoty gwarancji

pomoc de minimis

Zakres gwarancji*

Maksymalna kwota gwarancji*

Maksymalne okresy gwarancji*

Typ zabezpieczanego kredytu

Maksymalna kwota kredytu

Zabezpieczenie gwarancji

Prowizja za udzielenie gwarancji*

Forma pomocy publicznej

%

(prowizji należnej w okresie 
od 01.01.2021 r. do 30.06.2022 r.)

kredytPrzedmiot gwarancji



Beneficjenci gwarancji de minimis

Z gwarancji może skorzystać przedsiębiorca gdy:

 jest rezydentem,

 należy do sektora MŚP (według definicji unijnej),

 jest uprawniony do skorzystania z pomocy de minimis,

 posiada zdolność kredytową – ocenianą zgodnie z procedurą 
banku kredytującego,

 bez obowiązku zwrotu pomocy publicznej,

 nie są przedmiotem zbiorowego postępowania upadłościowego.



Beneficjenci gwarancji de minimis c.d.
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 nie posiadają wpisu w systemie, w 
którym Klienci podlegają weryfikacji 
na etapie udzielania kredytu zgodnie z 
wewnętrznymi przepisami Banku 
Kredytującego i który to wpis zgodnie 
z tymi przepisami wyklucza ich z 
możliwości uzyskania kredytu w Banku 
Kredytującym, w przypadku gdy 
wewnętrzne przepisy Banku 
Kredytującego nie przewidują 
weryfikacji w systemie BR lub BIK
konieczna jest weryfikacja w jednej z 
tych baz*

 w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia 
wniosku:

- nie posiadali wypowiedzianej  
jakiejkolwiek ekspozycji kredytowej ani 
ekspozycji kredytowej zakwalifikowanej, 
jako zagrożona w Banku Kredytującym,

- nie posiadali zadłużenia 
przeterminowanego w Banku 
Kredytującym powyżej 30 dni w kwocie 
przekraczającej 500 zł *

 na etapie udzielania kredytu nie posiadali 
zaległości z tytułu podatków wobec US 
oraz zaległości z tytułu składek wobec 
ZUS/KRUS*

* W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. możliwe jest objęcie gwarancją kredytu dla Kredytobiorcy, o ile warunki te nie zaistniały na 
dzień 1 lutego 2020 r. 



Gwarancja Biznesmax
z dopłatą do 
oprocentowania

Departament Gwarancji i Poręczeń



Parametry gwarancji Biznesmax z dopłatą do oprocentowania 
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* zmiana wprowadzona do 30.06.2022 r. jako pomoc BGK dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, gwarancja może być udzielona jako pomoc de minimis

do 80% kwoty kredytu

2,5 mln euro (równowartość w złotych)

39 miesięcy i 20 lat (z zastrzeżeniem ograniczeń 

związanych z pomocą de minimis)

kredyt inwestycyjny lub kredyt obrotowy nieodnawialny 
lub kredyt na finansowanie bieżącej działalności* 

ok. 13 mln zł

(kwoty kapitału kredytu za każdy rok okresu 
kredytowania objętego dopłatą)

0% 

pomoc de minimis
lub regionalna pomoc inwestycyjna 

Zakres gwarancji

Kwota gwarancji

Maksymalne okresy gwarancji

Typ zabezpieczanego kredytu

Maksymalna kwota kredytu

Stawka dopłaty

Prowizja za udzielenie gwarancji

Forma pomocy publicznej

%

3,33%

spłata kredytuPrzedmiot gwarancji



Beneficjenci gwarancji Biznesmax
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Z gwarancji może skorzystać przedsiębiorca:

 będący rezydentem

 należący do sektora mikro, małych lub średnich 
przedsiębiorstw (według definicji unijnej)

 posiadający zdolność kredytową - ocenianą zgodnie z 
procedurą banku kredytującego,

 spełniający kryteria podmiotu innowacyjnego lub realizującego 
projekt inwestycyjny z efektem ekologicznym

 uprawniony do skorzystania z pomocy de minimis lub 
regionalnej pomocy inwestycyjnej



Korzyści dla przedsiębiorców
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 pozytywny wpływ na ocenę zdolności kredytowej

 finansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez podmiot innowacyjny oraz projektów z efektem ekologicznym
(np. fotowoltaika)

 finansowanie kosztów towarzyszących oraz kapitału obrotowego 

 finansowanie kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku (do 10%)

 finansowanie kosztów uzupełniających projektu dotacyjnego oraz kosztów w kwotach brutto 
(z VAT)

 bezpłatne korzystanie z gwarancji z 3,33 % dopłatą do odsetek (za każdy rok objęty dopłatą)

 możliwość uzyskania lepszych warunków kredytowania w porównaniu do standardowej oferty banku, np.:

 niższa marża,
 niższa prowizja,
 rozłożenie spłaty zadłużenia na dłuższy okres,
 karencja w spłacie zadłużenia,
 udostępnienie większej kwoty kredytu,

 sposób wyliczania wartości pomocy 

 łatwiejszy dostęp w porównaniu do wsparcia dotacyjnego i szybka ścieżka decyzyjna (nabór wniosków w trybie ciągłym,
brak złożonej oceny merytorycznej projektu)



Sposób ubiegania się o gwarancję Biznesmax

Przedsiębiorca 
z sektora MŚP

Kredytobiorca w załączniku do wniosku wskazuje wariant ubiegania się
o gwarancję i składa oświadczenie o spełnieniu kryteriów dostępu

Dwie ścieżki oceny

Przedsiębiorca składa w banku kredytującym wniosek o udzielenie
gwarancji wraz z załącznikami

Wariant 1
kryteria podmiotowe

 potwierdzenie innowacyjności firmy na 
podstawie 1 z 17 kryteriów podmiotowych
(np. korzystanie w ciągu ostatnich 5 lat ze środków 
publicznych, korzystanie z usług oferowanych 
przez instytucje otoczenia biznesu)

Wariant 2
kryteria przedmiotowe
 realizacja inwestycji z efektem 

ekologicznym wpisująca się w 1 z 10 
kategorii projektów 
(np. instalacje fotowoltaiczne, efektywność 
energetyczna, kogeneracja, magazynowanie 
energii)



Dopłaty do odsetek - zakres stosowania
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 dopłaty do odsetek będą przyznawane 
przedsiębiorcom, którzy uzyskali kredyty objęte 
gwarancjami Biznesmax udzielonymi do końca 
2023 r.  

 wnioski o dopłatę będą przyjmowane do 
31 grudnia 2023 r.* lub do wyczerpania 
środków

 wnioski będą rozpatrywane według kolejności 
zgłoszeń, na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”

 do końca 2021 r. dopłaty do odsetek były 
udzielane według wyższej stawki (5%), obecnie
stawka wynosi 3,33%

* termin będzie wydłużony.



Gwarancyjny

instrument wsparcia Rodzaj kredytu

Kwota 

gwarancji

w złotych

Kwota kredytu

w złotych Korzyść z gwarancji lub dotacji

Gwarancja 

Biznesmax

z dotacją

gwarancja 60-miesięczna 

gwarancja kredytu 

inwestycyjnego 

spłacanego w 

równych ratach 

kwartalnych 

3 000 000 3 750 000

ok. 45 000 zł 

(oszczędność z tytułu braku opłaty 

prowizyjnej w porównaniu

z gwarancją de minimis)

dotacja na 

spłatę 

odsetek

374 625 zł

(kwota dopłaty do odsetek za 3 lata 

kredytowania przy zastosowaniu 

3,33 % stopy rocznej)

Korzyści finansowe wynikające z zabezpieczenia spłaty kredytu 
gwarancją Biznesmax z opcją dopłaty do odsetek



Dziękuję za uwagę

Bank Gospodarstwa Krajowego 
Tel.: +48 22 475 88 88, 801 598 888
E-mail:bgk@bgk.pl

Strona internetowa: 
https://www.bgk.pl/


