
Lista banków udzielających kredytów 
z gwarancjami FGP dostępna jest na stronie BGK 

Średnie
przedsiębiorstwa

Duże
przedsiębiorstwa

Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował o uruchomieniu
Funduszu Gwarancji Płynnościowych, z którego udzielane 
będą gwarancje kredytów dla przedsiębiorców w ramach 

Tarczy Antykryzysowej.

Fundusz Gwarancji Płynnościowych

Jakie są formy pomocy z FGP?

Do kogo
adresowana jest
pomoc z FGP?

Z FGP udzielane będą gwarancje spłaty kredytów zaciąganych przez

przedsiębiorców w bankach komercyjnych i spółdzielczych, przeznaczonych na

zapewnienie płynności finansowej, które zwarły z BGK dedykowaną umowę
o współpracy.

Program ma ruszyć już w kwietniu 2020 i być
realizowany do 31 grudnia 2020 r.

Jaka może być maksymalna wysokość i okres gwarancji 
z FGP?

Wysokość gwarancji może wynieść od 3,5 do 200 mln zł i stanowić
maksymalnie zabezpieczenie do 80% kwoty kredytu – z tego powodu

maksymalna wysokość kredytu zabezpieczonego gwarancją BGK może

wynieść do 250 mln zł.

Jaki kredyt może być objęty gwarancją z FGP?

Gwarancje udzielane są w stosunku do kredytów z banków komercyjnych 
i spółdzielczych, przeznaczonych na zapewnienie płynności finansowej

przedsiębiorców, to jest w szczególności kredytów odnawialnych (obrotowych,

linii kredytowych), w tym kredytów w rachunku bieżącym, a także kredytów

nieodnawialnych. 

Gwarancją nie może być objęty kredyt na spłatę
innego kredytu lub pożyczki, ani kredyt objęty inną
gwarancją lub poręczeniem udzielonym przez BGK.

Gwarancje mogą być udzielane zarówno do
kredytów nowych, jak i istniejących, pod
warunkiem, że zostały odnowione po dniu 1 marca
2020 r. Okres kredytu zabezpieczonego gwarancją
z FGP nie powinien przekraczać 24 miesięcy.

okres gwarancji to maksymalnie 27 miesięcy, jednak nie dłużej niż
okres kredytu przedłużony o 3 miesiące;

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-gwarancji/gwarancje-z-funduszu-gwarancji-plynnosciowych/


Kredytobiorca powinien posiadać zdolność
kredytową umożliwiającą otrzymanie kredytu,
potwierdzoną zgodnie z procedurami
obowiązującymi w banku kredytującym

Prawnicy Kancelarii GESSEL gotowi są do udzielnia szczegółowych
informacji o dostępnych rozwiązaniach oraz udzielić wsparcia przy
poszukiwaniu i pozyskaniu finansowania – serdecznie zapraszamy
do kontaktu:

Małgorzata Badowska
wspólnik, 
radca prawny
m.badowska@gessel.pl

Michał Bochowicz
managing associate, 
adwokat
m.bochowicz@gessel.pl

Kiedy BGK może odmówić udzielenia gwarancji?

znajdował się w trudnej sytuacji na dzień 31 grudnia 2019 r.

posiadał zaległości podatkowe lub zaległości z tytułu składek na dzień 

1 lutego 2020 r.
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W jaki sposób mogę ubiegać się o gwarancje z FGP?

Przedsiębiorca chcąc uzyskać gwarancję z FGP, powinien złożyć
wniosek do BGK za pośrednictwem banku udzielającego kredytu,

pod warunkiem, że bank ten zawarł z BGK dedykowaną umowę 

o współpracy.

Jak powinien być zabezpieczony kredyt objęty gwarancją 
z FGP?

Kredyt powinien zostać zabezpieczony poprzez wystawienie weksla in blanco

wraz z deklaracją wekslową.

Jak powinien być zabezpieczony kredyt objęty gwarancją 
z FGP?

BGK pobiera prowizje za udzielenie gwarancji z FGP. Prowizja z tytułu
jednostkowej gwarancji pobierana jest z góry za cały okres, naliczana

przypadku:w przypadku:
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kredytu odnawialnego – od kwoty udzielonej gwarancji linii

kredytowej;

kredytu nieodnawialnego – od kwoty udzielonej gwarancji.

W przypadku nowo udzielonych gwarancji, prowizje naliczone są według
stawek:

1

2

dla średniego przedsiębiorcy:
 

a.  na okres kredytu do 1 roku – 0,25%,

 

b.  na okres kredytu powyżej 1 roku do 2 lat – 0,55%;

dla dużego przedsiębiorcy:
 

a.  na okres kredytu do 1 roku – 0,50%,

 

b.  na okres kredytu powyżej 1 roku do 2 lat – 1,15%;

Weronika Zdeb
starszy prawnik, 
adwokat
w.zdeb@gessel.pl

BGK może odmówić udzielenia gwarancji, w szczególności w następujących

przypadkach:

https://gessel.pl/zespol/malgorzata-badowska/
http://gessel.pl/
https://gessel.pl/zespol/michal-bochowicz/
http://gessel.pl/
https://gessel.pl/zespol/weronika-zdeb/
http://gessel.pl/

