
 

Gwarancja Biznesmax z dopłatą do oprocentowania 

 Informacja ogólna 

Bezpłatna gwarancja spłaty kredytu z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu 
przeznaczonego na finansowanie rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorstw innowacyjnych i 
efektywnych ekologicznie. 
Gwarancja jest instrumentem finansowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) Nr 
1303/2013 wdrażany przez BGK na podstawie umowy o finansowaniu zawartej z Ministrem 
właściwym ds. rozwoju regionalnego w dniu 29 listopada 2016 r. z poddziałania 3.2.3 POIR - Fundusz 
Gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. 

 Dla kogo 

Gwarancja jest udzielana na wniosek przedsiębiorcy z sektora MŚP składany w banku kredytującym. 

Bank kredytujący na podstawie zawartej umowy z BGK, samodzielnie podejmuje decyzję o objęciu 

kredytu gwarancją. 

 Najważniejsze korzyści 

- dostęp do finansowania kredytem obrotowym dla przedsiębiorców z krótką historią kredytową 

lub nie mających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu, 

- nieobciążanie własnego majątku – przedsiębiorca ma elastyczność w zakresie dysponowania 

własnym majątkiem,  

- obniżenie kosztów kredytu, 

- oszczędność czasu – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym 

- łatwiejszy dostęp w porównaniu do wsparcia dotacyjnego i szybka ścieżka decyzyjna (nabór 

wniosków w trybie ciągłym, brak złożonej oceny merytorycznej projektu) 

- możliwość uzyskania lepszych warunków kredytowania w porównaniu do standardowej oferty 

banku, np.:  

 niższa marża, prowizja, 

 rozłożenie spłaty zadłużenia na dłuższy okres, 

 karencja w spłacie zadłużenia, 

 udostępnienie większej kwoty kredytu 

 

 Podstawowe parametry gwarancji 

- Zakres gwarancji: do 80% kapitału kredytu 
- maksymalna kwota gwarancji: 2,5 mln euro 

- okres gwarancji: do 20 lat, z zastrzeżeniem kredytu obrotowego odnawialnego  

(w tym kredytu obrotowego w rachunku bieżącym): do 39 miesięcy 

- forma pomocy publicznej - pomoc de minimis albo regionalna pomoc inwestycyjna 

- zabezpieczenie gwarancji: weksel in blanco 

 

 Podstawowe parametry dopłaty do oprocentowania 

- dopłata obejmuje max. okres 3 lat od daty uruchomienia kredytu 

- wyliczana jako określony procent wypłaconej (obecnie3,33 proc.) kwoty kapitału 

kredytu/przyznanej kwoty limitu za każdy rok okresu kredytowania objętego dopłatą 

- pomoc de minimis 

 



 

 Planowane zmiany dotyczące gwarancji i dopłaty 

- Zwiększenie wysokości dopłaty wraz ze zmianą zasady jej naliczenia dla kredytów udzielonych z 

gwarancją od stycznia 2022 r.:  

 8 proc. w pierwszym roku 

 po 4 proc. w dwóch kolejnych latach   

- wydłużenie o 2 lata okresu referencyjnego dla 6 wybranych kryteriów podmiotowych 

(kwalifikowalność podmiotu badana w dłuższym okresie -  liczonym od daty, w której nastąpiło 

spełnienie kryterium dostępu) 

- obniżenie o 5 p. proc. progu średniego wzrostu przychodu za ostatnie 3 lata obrachunkowe (z 15 

proc. do 10 proc). 

 

 Lista banków 

Banki kredytujące, które podpisały umowy z BGK umożliwiające obejmowanie kredytów gwarancją i 
realizację dopłat do oprocentowania. 

1. Alior Bank S.A. 
2. Bank Millennium S.A. 
3. Bank Ochrony Środowiska S.A. 
4. Bank Pekao S.A. 
5. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 
6. Bank Spółdzielczy w Brodnicy 
7. BNP Paribas Bank Polska S.A. 
8. ING Bank Śląski S.A 
9. mBank S.A 
10. PKO Bank Polski S.A. 
11. Santander Bank Polska S.A. 
12. SGB-Bank S.A.. 

 

Więcej  o gwarancji na stronie : https://www.bgk.pl/ lub w bankach kredytujących. 

https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-biznesmax-z-dotacja/#c8313

