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Oferta gwarancji BGK dla przedsiębiorców
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* Na przełomie 2023/2024 planowane jest rozszerzenie oferty o gwarancję w ramach programu InvestEU (kontynuacja COSME). 
** Gwarancja wykorzystująca środki UE do końca 2023 r. Planowana kontynuacja w ramach Funduszu Europejskiego dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).
*** Gwarancja korzystająca ze środków EFG do końca 2022 r. Planowana jest kontynuacja ze środków krajowych.

Gwarancje BGK dla firm
udzielane w trybie portfelowym *

Gwarancja de minimis
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Gwarancja Biznesmax
z dotacją**
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Gwarancja
dla sektora rolnego
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Gwarancja
spłaty limitu faktoringowego
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Gwarancja
płynnościowa i na inwestycje
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Gwarancja
leasingu/pożyczki leasingowej***
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Korzyści z posiadania gwarancji BGK dla przedsiębiorcy
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Dostęp do finansowania dla 
przedsiębiorców, którzy nie 
dysponują odpowiednim 
zabezpieczeniem.

Niski koszt (lub brak prowizji)
zabezpieczenia kredytu/limitu 
faktoringowego/transkacji
leasingowej.

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

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

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

Dostępność dla przedsiębiorców z krótką 
historią finansowania.



Gwarancje udzielone przedsiębiorcom do 31 października 2022 r.

Dane narastająco za okres: 1 marca 2013 r. do 31 października 2022 r.

mld zł

604 501
211,63 mld zł
Wartość gwarancji

Wartość kredytów z gwarancjami

Liczba udzielonych gwarancji

317,53
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282 tys.Liczba przedsiębiorców



Jak otrzymać gwarancję BGK?
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Krok 2

Bank Kredytujący/Faktor/Leasingodawca. Analiza 
wniosku, ocena zdolności kredytowej i podjęcie decyzji.

Krok 1

Przedsiębiorca. Złożenie w banku kredytującym/ faktora wniosku o 
gwarancję jednocześnie z wnioskiem o kredyt/limit faktoringowy.

Krok 3

Bank Kredytujący/Faktor/Leasingodawca. Podpisanie umowy 
kredytu/limitu zabezpieczanej gwarancją BGK w banku 
kredytującym/u faktora. Uruchomienie środków.  
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Więcej informacji o gwarancjach BGK
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1 Portal BGK: www.bgk.pl 
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Banki Faktorzy Leasingodawcy

Instytucje finansowe współpracujące z BGK w zakresie gwarancji



Dziękujemy 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/


