
Poz. Bank/
nazwa	  produktu

Prowizja	  za	  przyznanie	  linii	  kredytowej	  (klient	  z	  
założeń)

Prowizja	  za	  przedłużenie	  linii	  kredytowej	  na	  
kolejny	  okres	  (klient	  z	  założeń)

Oprocentowanie	  linii	  kredytowej	  (klient	  z	  
założeń)

Maksymalna	  kwota	  linii	  kredytowej	  (klient	  z	  
założeń)

Dokumenty	  wymagane	  do	  otrzymania	  linii	  kredytowej Czas	  rozpatrzenia	  wniosku	  (od	  jego	  złożenia	  do	  
uruchomienia	  linii)

Możliwość	  skorzystania	  z	  gwarancji	  de	  minimis	  
BGK	  (TAK/NIE)

Liczba	  punktów

1
Toyota	  Bank	  Polska

Linia	  kredytowa	  w	  rachunku	  firmowym od	  0,25% od	  0,25% WIBOR	  1M	  +	  ustalana	  indywidualnie	  marża 1	  000	  000	  zł Dokumenty	  finansowe	  za	  ostani	  rok	  rozrachunkowy	   24	  godziny TAK 12,5

2
Idea	  Bank

Linia	  kredytowa od	  0% 2,99%
2,82%

(WIBOR	  12M	  +	  marża	  od	  2	  pp.)	   500	  000	  zł
Wyciągi	  z	  rachunku	  w	  fomacie	  PDF,	  bez	  zaświadczeń	  z	  

ZUS	  i	  US	  oraz	  dokumentacji	  ksiegowej Od	  1	  dnia TAK 11,5

3
Raiffeisen	  Polbank

Kredyt	  w	  rachunku	  bieżacym	  zabezpieczony	  
gwarancją	  BGK

2,00%
::	  0%	  po	  pierwszym	  roku
::	  2%	  na	  kolejne	  dwa	  lata 4,50% 400	  000	  zł

1)	  Zaświadczenie	  z	  ZUS	  lub	  US
2)	  PIT	  lub	  Bilans	  i	  rachunek	  zysków	  za	  ostatnie	  dwa	  

lata	  dane	  finansowe	  za	  rok	  bieżący
3)	  Umowa	  spółki	  lub	  statut	  w	  przypadku	  spółek	  

Minimum	  3	  dni TAK 9,0

4
PKO	  Bank	  Polski

Kredyt	  obrotowy	  MSP od	  2,00% od	  2,00%
4,52%

(stawka	  referencyjna	  +	  marża	  od	  2,8	  pp.)

Maksymalna	  kwota	  kredytu	  ustalana	  jest	  
indywidualnie	  w	  zależności	  od	  potrzeb	  klienta	  i	  
posiadanej	  zdolności	  kredytowej.	  Dodatkowo	  w	  
przypadku	  kredytów	  obrotowych	  o	  charakterze	  
odnawialnym	  przy	  ustalaniu	  kwoty	  kredytu	  

uwzględnia	  się	  wysokość	  i	  częstotliwość	  obrotów	  
na	  rachunku	  bieżącym.

1)	  Wniosek	  kredytowy	  z	  załącznikami
2)	  Dokumenty	  dotyczące	  sytuacji	  ekonomiczno-‐

finansowej

1	  dzień	  od	  zożenia	  kompletnego	  wniosku	  
kredytowego TAK 7,0

BOŚ	  Bank
Overdaft 1,50% 1,50%

8,66%
(WIBOR	  1M	  +	  marża	  7	  pp.) 20	  000	  zł Historia	  rachunku	  za	  ostatnie	  6	  miesięcy 1	  dzień NIE 6,5

Credit	  Agricole	  Bank	  Polska
Kredyt	  w	  Koncie	  Biznes 0,00% 1,5%	  min.	  200,00	  zł

7,66%
(WIBOR	  1M	  +	  marża	  od	  6	  pp.)	   300	  000	  zł

1)	  Podstawowe	  dokumenty	  rejestrowe	  firmy	  (w	  
zależności	  od	  formy	  prawnej	  prowadzonej	  

działalności)
2)	  Dokumenty	  finansowe	  za	  1	  pełny	  okres	  

obrachunkowy
3)	  Dokumenty	  finansowe	  za	  okres	  bieżący	  (w	  

zależności	  od	  formy	  księgowości	  i	  metody	  rozliczania	  z	  
US	  prowadzonej	  działalności)

Do	  5	  dni	  roboczych NIE 6,5

Citi	  Handlowy
Kredyt	  w	  rachunku	  bieżącym 1,50% 1,50% 5,50% 200	  000	  zł

1)	  Dane	  finansowe	  (w	  zależności	  od	  formy	  prawnej	  
KPiR	  lub	  Bilans	  i	  rachunek	  zysków	  i	  strat	  za	  ostatnie	  

dwa	  lata	  i	  okres	  bieżący)	  
2)	  Zaświadczenie	  z	  ZUS/US	  

3)	  Wniosek	  kredytowy	  wraz	  z	  załącznikami

Od	  2	  dni	  roboczych TAK 6,0

	  Bank	  Zachodni	  WBK
Kredyt	  w	  rachunku	  bieżącym	   3,50% 2,50% WIBOR	  1M	  +	  indywidualnie	  negocjowana	  marża 200	  000	  zł

1)	  Dokumenty	  rejestrowe
2)	  Oświadczenia	  majątkowe

3)	  Dokumenty	  finansowe	  za	  ostatni	  pełny	  rok	  
obrachunkowy	  

	  W	  tym	  samym	  dniu	   TAK 6,0

7
ING	  Bank	  Śląski

Linia	  kredytowa	  dla	  Przedsiębiorców 2%,	  min	  200	  zł 2%,	  min	  200	  zł

9,16%
(linia	  kredytowa	  do	  50	  000	  zł,	  WIBOR	  1M	  +	  

marża	  7,5	  pp.)
7,16%

(linia	  kredytowa	  pow.	  50	  000	  zł,	  WIBOR	  1M	  +	  
marża	  5,5	  pp.)

200	  000	  zł

Dokumenty	  finansowe	  firmy	  w	  zależności	  od	  
prowadzonej	  formy	  rozliczeń	  z	  US.	  

Bank	  nie	  wymaga	  przedstawiania	  zaświadczeń	  z	  US,	  
ZUS	  jak	  również	  faktur	  czy	  biznesplanów.	  

Klient	  otrzyma	  decyzję	  kredytową	  w	  przeciągu	  
maksymalnie	  dwóch	  dni.	  Decyzja	  kredytowa	  jest	  
ważna	  3	  miesiące,	  w	  przeciągu	  których	  Klient	  ma	  

czas	  na	  podpisanie	  umowy.	  

NIE 5,5

8
T-‐mobile	  Usługi	  Bankowe

Kredyt	  w	  rachunku	  bieżącym 2,00% nd
9,72%

WIBOR	  3M	  +	  marża	  8	  pp.) 20	  000	  zł

Dokumenty	  finansowe	  za	  ostatni	  zakończony	  rok	  
obrachunkowy	  (dla	  klientów	  rozliczających	  się	  na	  
książce	  przychodów	  i	  rozchodów	  –	  podsumowanie	  
książki	  przychodów	  i	  rozchodów,	  dla	  klientów	  

rozliczających	  się	  na	  pełnej	  księgowości	  –	  bilans	  oraz	  
rachunek	  zysków	  i	  strat)

1	  dzień NIE 5,0

Bank	  Millennium
Kredyt	  w	  rachunku	  bieżącym 2%	  min	  400	  zł 1%	  min	  200	  zł WIBOR	  1M	  +	  marża	  banku

uzależniona	  od	  indywidualnej	  oceny	  zdolności	  
kredytowej	  wnioskodawcy

1)	  Dokumenty	  potwierdzające	  tożsamość
2)	  Dokumenty	  założycielskie	  firmy
3)	  Dokumenty	  finansowe	  firmy

1	  dzień	  roboczy	  dla	  Klientów	  własnych	  BM,	  do	  6	  
dni	  roboczych	  dla	  Klientów	  z	  rynku TAK 4,5

Bank	  BPH
Limit	  debetowy od	  1,5%	  min.	  500	  zł 	  od	  1,5%	  min.	  500	  zł

aktualnie	  obowiązuje	  promocja:	  0%	  marży	  przez	  
pierwsze	  3	  miesiące,	  po	  3.	  miesiącu	  marża	  od	  3	  
pkt.	  (promocja	  trwa	  do	  21	  lipca)	  oprocentowanie	  

opiera	  się	  na	  WIBOR	  1M

150	  000	  zł
1)	  Dokumenty	  rejestrowe
1)	  Dokumenty	  finansowe 48	  godzin NIE 4,5

10
Raiffeisen	  Polbank

Kredyt	  w	  rachunku	  bieżacym	  niezabezpieczony 2,50% 2,50% 5,00% 250	  000	  zł

1)	  Zaświadczenie	  z	  ZUS	  lub	  US
2)	  PIT	  lub	  Bilans	  i	  rachunek	  zysków	  za	  ostatnie	  dwa	  

lata	  dane	  finansowe	  za	  rok	  bieżący
3)	  Umowa	  spółki	  lub	  statut	  w	  przypadku	  spółek	  

Min.	  3	  dni NIE 3,5

11
Alior	  Bank

Kredyt	  w	  rachunku	  bieżącym ustalana	  indywidualnie ustalana	  indywidualnie
WIBOR3M/	  LIBOR1M/	  EURIBOR	  1M	  (w	  

zależności	  od	  waluty	  kredytu)	  +	  marża	  (ustalana	  
indywidualnie)

24%	  przychodów	  ze	  sprzedaży	  za	  ostatni	  rok	  
obrachunkowy

1)	  Dokumenty	  rejestrowe	  firmy
2)	  Dokumenty	  finansowe	  firmy 1-‐3	  dni	   TAK 3,0

12
Bank	  Pocztowy

Lekka	  Linia	  Kredytowa 3,99% 1,99%
9,91%

(WIBOR	  3M	  +	  marża	  8,2	  pp.)
300	  000	  pln	  przy	  refinansowaniu	  (200	  000	  pln	  w	  

standardzie)

1)	  Podsumowanie	  KPiR	  za	  bieżący	  rok,
2)	  PIT	  za	  ubiegły	  rok,

3)	  Niezaleganie	  ZUS	  i	  US
Możliwość	  dołączenia	  dochodów	  z	  poza	  działalności	  

oraz	  dochodów	  współmałżonka

Przy	  komplecie	  dokumentów	  ok.	  3	  dni NIE 2,5

1)	  Klient	  prowadzi	  działalność	  gospodarczą	  od	  24	  miesięcy
2)	  Od	  6	  miesięcy	  posiada	  konto	  w	  banku,	  w	  którym	  będzie	  się	  ubiegał	  o	  przyznanie	  limitu
3)	  Średniomiesięczne	  uznania	  rachunku	  wynoszą	  ok.	  100	  000	  zł
4)	  Nie	  chce	  ustanawiać	  zabezpieczenia

Linia	  kredytowa	  dla	  firmy

5

6

9

Założenia:


