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 Załącznik nr 5 
do Regulaminu kredytowania   

działalności gospodarczej i rolniczej 

 
 

ZASADY UDZIELANIA KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ  
„Express Gotówka” w rachunku bieżącym 

 
I. Przeznaczenie kredytu:  

 
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie krótkoterminowych bieżących potrzeb finansowych Klientów, wynikających 
z działalności gospodarczej lub rolniczej. Produkt przeznaczony jest dla Klientów, którzy na dzień złożenia wniosku nie 
korzystają ze standardowego kredytu w rachunku bieżącym. Kredyt ewidencjonowany jest w rachunku bieżącym. 
 
II. Kredytobiorca 

 
Kredytobiorcami Banku ubiegającymi się o kredyt „Express Gotówka” mogą być osoby fizyczne (w tym wspólnicy spółki 
cywilnej) prowadzące działalność gospodarczą w oparciu o uproszczoną księgowość tj. w formie księgi przychodów i  
rozchodów, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej. 
 
III. Kwota kredytu - spłata kredytu 

 
1. Maksymalna kwota kredytu wynosi 100.000,- zł., z tym zastrzeżeniem, iż kredyt nie może przekroczyć: 

1) 30% przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni rok obrotowy  
lub 

2) średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy z ostatnich 3 miesięcy lub w przypadku 
podmiotu prowadzącego działalność sezonową średnich wpływów na rachunek bieżący uwzględniających cykl 
produkcyjny podmiotu. 

2. Kredyt udzielany jest na okres 12 miesięcy a okres kredytowania może zostać automatycznie przedłużony na 
kolejny okres kredytowania, bez konieczności spłaty zadłużenia. 

3.  Wykorzystanie kredytu następuje poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku w przypadku braku środków 
własnych Klienta na rachunku. Każde uznanie lub obciążenie rachunku bieżącego jest spłatą lub wykorzystaniem 
kredytu do wysokości przyznanej maksymalnej kwoty kredytu. 

4.  Bank nie realizuje dyspozycji w wyniku, której zostałaby przekroczona maksymalna kwota kredytu.  
5. Wpływy na rachunek bieżący Kredytobiorcy przeznaczone są w pierwszej kolejności na pokrycie zadłużenia z tytułu 

wypłat dokonanych w granicach udzielonego kredytu. 
 
IV. Warunki udzielenia kredytu: 
Bank może udzielić kredytu Klientowi, który spełnia wszystkie poniżej podane warunki: 

1) prowadzi działalność gospodarczą w tej samej branży od co najmniej 12 miesięcy, przy czym do tego okresu 
wlicza się okres prowadzenia działalności pod inną nazwą lub w innej formie prawnej, jeżeli zachodzi ciągłość 
prowadzenia działalności gospodarczej, 

2) posiada w Banku rachunek bieżący od minimum 6 miesięcy, 
3) posiada w innym banku rachunek bieżący od minimum 6 miesięcy i zobowiąże się do jego otwarcia w Banku 

przed uruchomieniem kredytu, a także zobowiąże się do przeprowadzenia rozliczeń przez nowo założony 
rachunek bieżący, 

4) posiada zdolność kredytową.  
 
 
V. Zabezpieczenie kredytu: 
1. Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco Kredytobiorcy poręczony przez 

współmałżonka wraz z deklaracją wekslową. 
2. Bank może dodatkowo pobrać inne zabezpieczenia.  
 
 
VI. Postanowienia dodatkowe 
Decyzja kredytowa podejmowana jest w ciągu 48 godzin od momentu złożenia kompletnego wniosku kredytowego 
(biorąc pod uwagę dni robocze dla Banku z wyłączeniem sobót). 
 


