Gwarancje BGK
jako skuteczny system
wsparcia przedsiębiorców
w czasie pandemii

Warszawa, styczeń 2022 r.

Model biznesowy gwarancyjnych linii portfelowych

gwarancja

Kredyt /limit faktoringowy/ leasing
z gwarancją BGK

▪ banki
kredytujące
▪ faktorzy
▪ leasingodawcy

przedsiębiorcy

Wniosek o kredyt/ limit faktoringowy/ leasing
i wniosek o gwarancję
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Korzyści dla przedsiębiorcy

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

Zapewnienie elastyczności
w dysponowaniu własnym
majątkiem – brak
konieczności zastawiania go
w części objętej gwarancją.

Niski koszt
zabezpieczenia
kredytu/limitu
faktoringowego/leasingu.

Korzystniejsze od
standardowych
warunki
finansowania w
banku kredytującym
/faktora/
leasingodawcy.

Wszystkie formalności związane z
udzieleniem gwarancji i finansowania
realizowane w jednym miejscu tj.
banku kredytującym /faktora/
leasingodawcy.

Dostępność dla
przedsiębiorców z krótką
historią finansowania.
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Jak otrzymać gwarancję?

1

Krok 1
Przedsiębiorca. Złożenie w banku kredytującym/
faktora/leasingodawcy wniosku o gwarancję jednocześnie z
wnioskiem o kredyt/limit faktoringowy.
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Krok 2
Bank Kredytujący/Faktor/Leasingodawca. Analiza
wniosku, ocena zdolności kredytowej i podjęcie decyzji.
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Krok 3

Bank Kredytujący/Faktor/Leasingodawca. Podpisanie
umowy kredytu/limitu/leasingu zabezpieczanej gwarancją
BGK w banku kredytującym/u faktora/leasingodawcy.
Uruchomienie środków.
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Beneficjenci gwarancji kredytu/limitu faktoringowego/leasingu
- kryteria podstawowe
▪ są rezydentami i przedsiębiorcami*
▪ posiadają zdolność kredytową, ocenianą zgodnie z procedurą banku kredytującego,
faktora lub leasingodawcy

▪ nie posiadają negatywnego wpisu w systemach bankowych i bazach zewnętrznych
▪ nie posiadają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec instytucji publiczny lub
z tytułu spłaty zadłużenia
▪ ich łączne zaangażowanie z tytułu gwarancji nie przekroczy maksymalnych pułapów
określonych dla poszczególnych produktów gwarancyjnych.

* Poszczególne produkty gwarancyjne wyodrębniają beneficjentów ze względu na wielkość.
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Oferta gwarancji BGK dla przedsiębiorców

Gwarancje spłaty BGK
udzielane w trybie portfelowym
1.

Gwarancja
de minimis*

2.
Gwarancja
COSME z
regwarancją
EFI

3.
Gwarancja
Biznesmax
z dopłatą do
oprocentowania*

4.

5.
Gwarancja
z Funduszu
Gwarancji
Rolnych*

Gwarancja
spłaty limitu
faktoringowego
**

6.

Gwarancja
płynnościowa
**

7.
Gwarancja
spłaty
leasingu
/pożyczki
leasingowej
**

* 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.
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Podstawowe parametry wybranych gwarancji spłaty kredytów *
Gwarancja de minimis

Gwarancja płynnościowa

do 80% kwoty kapitału kredytu

Zakres gwarancji
%

Gwarancja Biznesmax

(pomoc
covidowa)

Maksymalne
kwota gwarancji

1,5 mln euro

2,5 mln euro

Maksymalne
okresy gwarancji

75 i 120 miesięcy

39 i 240 miesięcy

27 miesięcy

0% *

0%

od 0,25% do 1,15%
kwoty gwarancji

Pomoc de minimis

Pomoc de minimis/
Pomoc regionalna

Pomoc publiczna

Prowizja za
udzielenie
Forma pomocy
publicznej

Typ kredytu
Zabezpieczenie
gwarancji

200 mln zł

kredyt obrotowy i inwestycyjny
weksel in blanco

* zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19 obowiązujące do 30.06.2022 r. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm.
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Gwarancje BGK w badaniach ewaluacyjnych
Efekty programów gwarancji de minimis i COSME
– raport z badania 2021
Listopad 2021 r.

48%
303,7
tys.

firm, które uzyskały kredyt z gwarancją BGK nie
otrzymałoby finansowania bez wsparcia w postaci
gwarancji de minimis lub COSME
miejsc pracy udało się zachować, a 146 tys. utworzyć
dzięki dodatkowemu kredytowi wygenerowanemu dzięki
gwarancjom de minimis w latach 2014-2021

72%

odbiorców gwarancji de minimis i 62% odbiorców
gwarancji COSME stwierdza, że uzyskane finansowanie
z gwarancją pomogło ich firmie przetrwać kryzys
wywołany pandemią Covid-19

98,4%

beneficjentów gwarancji de minimis oraz 99,6%
beneficjentów gwarancji COSME poleciłoby gwarancje
BGK znajomym przedsiębiorcom z sektora MŚP

Efekty programu gwarancji Biznesmax z dotacją
– raport z badania 2021
Styczeń 2022 r.

36%

firm, które uzyskały kredyt z gwarancją Biznesmax
w okresie od sierpnia 2020 do lipca 2021 bez tego
wsparcia nie otrzymałoby finansowania lub
otrzymałoby je na gorszych warunkach

47%

firm, które uzyskały kredyt z gwarancją Biznesmax
stwierdza, że wsparcie to było pomocne w przetrwaniu
kryzysu wywołanego pandemią COVID-19

1/3

beneficjentów gwarancji Biznesmax w ciągu 12 miesięcy
przed badaniem poprawiła swoją sytuację finansową
i pozycję rynkową, a niemal ¼ odnotowała wzrost
eksportu – w większości przypadków było to możliwe
dzięki finansowaniu pozyskanemu z gwarancją

97%

beneficjentów gwarancji Biznesmax poleciłoby ten
rodzaj wsparcia BGK swoim znajomym przedsiębiorcom
z sektora MŚP

* Raporty dostępne na stronie - https://www.bgk.pl/przydatne-informacje/sprawozdania-i-raporty/ekspertyzy-i-badania/
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Dowiedz się więcej o gwarancjach

https://www.bgk.pl/male-i-srednieprzedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/

https://www.bgk.pl/male-i-srednieprzedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/systemy-gwarancji/
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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/

