
Nazwa kredytu Dla kogo jest 
przeznaczony Warunki Maksymalna 

kwota kredytu
Okres 

kredytowania
Oprocentowanie 

kredytu

Dodatkowe opłaty 
(1 – rozpatrzenie 

wniosku,
2 – udzielenie 

pożyczki,
3 – wcześniejsza 

spłata)

Niezbędne 
dokumenty

Bank Polskiej 
Spółdzielczości

Kredyt na Dobry 
Początek (kredyt w 
rachunku bieżącym)

Dla firmy rozpoczynającej 
działalność

Należy założyć konto 
w banku do 50 000 zł

12 miesięcy z 
możliwością 
odnowienia 
kredytu na 
kolejny okres 
bez 
konieczności 
spłaty 
zadłużenia 
występującego 
w dniu 
zakończenia 
okresu 
kredytowania

WIBOR 1M + 4%

1. 0,2% min. 200 zł 
2. 2% 
3. Prolongowanie 
terminu spłaty od 
kwoty 
prolongowanej  od 
0,5% min. 100 zł

Wniosek o 
udzielenie kredytu, 
informacja 
majątkowa

Bank Pekao SA

Kredyt obrotowy w 
rachunku 
kredytowym dla 
młodych firm z 
poręczeniem EFI

Dla firmy rozpoczynającej 
działalność, czyli 
mikroprzedsiębiorstwa, 
które wystawiły co 
najmniej 1 fakturę lub 
rachunek zapłacony 
przez kontrahenta i które 
działają przez nie dłużej 
niż 2 lata.

Należy założyć konto 
w banku  20 000 zł 12 miesięcy WIBOR + 9%

1. Rozpatrzenie 
wniosku -  0,1% 
kwoty w walucie 
kredytu (min 250 zł, 
maks. 1500 zł)
2. Prowizja 
przygotowawcza, 
prowizja za 
podwyższenie 
kwoty kredytu, 
prowizja za 
przedłużenie 
okresu 
wykorzystania 
kredytu (w formie 
zaliczki) – min. 2% 
min. 300 zł

Wniosek kredytowy 
(na formularzu 
Banku Pekao SA) 
plus faktura lub 
rachunek 
wystawiony na 
rzecz odbiorcy

Citi Handlowy
Linia w koncie, 
Kredyt Obrotowy, 
Kredyt płatniczy, 

Dla małych firm z rocznym 
obrotem poniżej 3.2 mln 
zł, w przypadku nowych 
firm brane są pod uwagę 
przewidywane obroty w 
roku bieżącym.

100 % wysokości 
kredytu musi być 
zabezpieczony 
gotówką, trzeba być 
posiadaczem  konta 
w naszym Banku.

 250 000 zł 60 miesięcy do negocjacji do negocjacji 

Dokumentacja 
finansowa, 
zaświadczenia bądź 
oświadczenia z 
ZUS i US w 
zależności od 
rodzaju kredytu, 
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kwoty i okresu 
kredytowania.

FM Bank FM Kredyt na Start

Dla firm rozpoczynających 
działalność gospodarczą: 
prowadzenie działalności 
nie dłużej niż 12 miesięcy, 
zatrudniających do 9 osób 
i osiągających przychód 
poniżej 2 mln euro 
rocznie, a także dla 
początkujących 
franczyzobiorców

Należy prowadzić 
działalność 
gospodarczą nie 
dłużej niż 12 
miesięcy

Prognozowany 
przychód na 
najbliższe 12 
miesięcy nie 
powinien być niższy 
niż czterokrotność 
kwoty kredytu

Przedstawić 
biznesplan, jeśli 
firma ma dopiero 
rozpocząć 
działalność 

Dla startujących 
firm 30 000 zł, dla 
początkujących 
franczyzobiorców 
80 000 zł

do 24 miesięcy 16%
prowizja za 
udzielenie kredytu – 
5%.

Dokumenty 
podstawowe:
1. dowód osobisty + 
drugi dokument 
tożsamości
2. REGON, NIP
3. wpis do EDG
4. zeznanie 
podatkowe za rok 
ubiegły z 
potwierdzeniem 
złożenia w US.

Getin Bank Na Start Dla firm rozpoczynających 
działalność

Minimalny wiek 
kredytobiorcy 
(przedsiębiorcy) lub 
poręczyciela to 28 
lat w przypadku osób 
samotnych i 25 w 
przypadku osób w 
związku małżeńskim. 
Maksymalny  wiek 
na moment 
planowanej spłaty  to 
65 lat.

Firma działająca nie 
dłużej niż 6 miesięcy

15 000,00 zł Od 3 do 48 
miesięcy 

Oprocentowanie 
stałe  16-20% 

Ubezpieczenie od 
5,5%; nie ma opłaty 
za wcześniejszą 
spłatę

1. dowód osobisty
2. zaświadczenie o 
wpisie do EDG
3. REGON
4. zaświadczenie z 
US i ZUS w 
przypadku, gdy już 
prowadził firmę.
5. deklaracja 
ubezpieczeniowa

Idea Bank Kredyt na Start

Dla osób prowadzących 
działalność poniżej 6 
miesięcy (klient 
standardowy) lub poniżej 
3 miesięcy (klient 
wykonujący zawód 
zaufania publicznego)

Trzeba posiadać 
zabezpieczenie 
hipoteczne. 
Sprawdzana jest 
historia klienta w BIK

Do 200 tys. zł (do 
30% LTV) Do 15 lat

Uzależnione od 
historii kredytowej 
klienta

Prowizja za 
rozpatrzenie 
wniosku - 0 zł, 
Prowizja 
przygotowawcza - 
od 2,99% ubezp. od 
utraty wartości 
nieruchomości, 

Dokumenty 
rejestrowe firmy
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Prowizja od 
niewykorzystanych 
środków/limitów - 0 
zł, Wcześniejsza 
spłata - 2,5%

Lukas Bank
Kredyt w rachunku 
bieżącym Konta 
Biznes (do 19 lipca 
2011 r.)

Dla przedsiębiorców, 
którzy rozpoczynają 
działalność. Skorzystać z 
niego mogą również firmy, 
które prowadzą już 
działalność

Cesja wierzytelności 
z rachunku 
oszczędnościowego 
lub lokaty, 
prowadzonych w 
LUKAS Banku, 
należących do 
kredytobiorców lub 
osób trzecich. Środki 
na nich 
zdeponowane nie 
mogą być niższe niż 
110% wnioskowanej 
kwoty.

300 000 zł

12 miesięcy z 
możliwością 
odnawiania 
kredytu na 
kolejne okresy 
umowne

0 proc. prowizji za 
udzielenie kredytu 
pod depozyt

WIBOR 1M + 2%

Brak prowizji za 
rozpatrzenie 
wniosku 
kredytowego. Brak 
prowizji od 
niewykorzystanej 
części limitu. 
Prowizja za 
przyznanie kredytu 
od 1,5% do 2,5% 
min. 200 PLN 
(zależy od 
wybranego przez 
kredytobiorcę 
pakietu Konta 
Biznes). 

Dokumentacja 
rejestrowa firmy 
(np. NIP, REGON, 
wpis do EDG). 

mBank Limit kredytowy Dla firm z sektora MŚP Należy założyć konto 
w banku 10 000 zł 12 miesięcy 18%

Opłata za 
rozpatrzenie 
wniosku 
kredytowego - 0 zł,

Prowizja za 
udzielenie kredytu - 
od 1,5% do 5% 
kwoty kredytu  

Prowizja za 
podwyższenie 
kwoty kredytu - od 
1,5% do 5% kwoty 
podwyższenia

Prowizja za 
odnowienie kredytu 
-  2% kwoty 
odnowienia

Brak 
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PKO BP Kredyt 
inwestycyjny MSP

Na realizację 
przedsięwzięć 
inwestycyjnych 
związanych z prowadzoną 
działalnością 
gospodarczą, ale także na 
start, np. na finansowanie 
pierwszego wyposażenia 
w środki obrotowe 
niezbędne do 
uruchomienia działalności 
czy zakup gruntów

Posiadanie rachunku 
bieżącego BIZNES 
PARTNER.
Posiadanie zdolności 
kredytowej.
Pozytywna ocena 
przedsięwzięcia 
inwestycyjnego.
Ustanowienie 
zabezpieczeń spłaty 
kredytu.

Ustalana jest 
indywidualnie, 
jednak nie więcej 
niż 80% wartości 
inwestycji.

Do 25 lat

WIBOR 3M (dla 
pozostałych walut 
wymienialnych 
LIBOR albo 
EURIBOR) oraz 
marża banku - jej 
wysokość jest 
uzależniona od 
oceny zdolności 
kredytowej 
wnioskodawcy.

1. 0,1% nie mniej 
niż 150 nie więcej 
niż 2 500 zł - za 
rozpatrzenie 
wniosku o 
wystawienie 
promesy, udzielenie 
kredytu, 
podwyższenie 
kredytu, 
przedłużenie na 
następny okres 
obowiązywania 
umowy o kredyt, 
2. 1,5-4% - za 
udzielenie kredytu, 
podwyższenie 
kredytu, 
przedłużenie na 
następny okres 
obowiązywania 
umowy 

Zależy od rodzaju 
sprawozdawczości 
oraz formy prawnej 
firmy

Multibank
Dopuszczalne 
Saldo Debetowe lub 
Karta Kredytowa 

Dla podmiotów 
gospodarczych 
rozliczających się na 
zasadzie uproszczonej 
księgowości, tj. 
jednoosobowa działalność 
gospodarcza, spółka 
cywilna, spółka jawna, 
spółka partnerska, z 
obrotami rocznymi 
nieprzekraczającymi 1,2 
mln EUR 

Należy założyć konto 
w banku. Przy nowej 
firmie w BIK-u jest 
sprawdzana 
indywidualna historia 
kredytowa i 
ewentualna 
wcześniejsza 
indywidualna 
współpraca

20 000 zł - jako 
wspólny limit 
Dopuszczalne 
Saldo Debetowe i 
Karta Kredytowa

12 miesięcy 

oprocentowanie 
DSD to 20% ; 
oprocentowanie 
KK to 18% 

DSD - brak 
dodatkowych opłat 
za rozpatrzenie 
wniosku, za 
udzielenie limitu, za 
wcześniejszą 
spłatę, za 
odnowienie limitu.

KK - opłata za 
wydanie karty 50 zł 
z możliwością 
zwrotu opłaty po 
warunkiem 
wykonania 3 
operacji 
bezgotówkowych w 
ciągu 3 miesięcy od 
daty wydania karty;
odnowienie karty 50 
zł z możliwością 
zwrotu opłaty za 
aktywne 
korzystanie z karty. 

Dokumenty 
rejestrowe firmy
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Polbank EFG

Linia Kredytowa i 
Linia Kredytowa 
Plus, Kredyt 
Obrotowy, Kredyt 
Rozwojowy, Kredyt 
na Sprzęt, Kredyt 
na Lokal 

Dla przedstawicieli tzw. 
wolnych zawodów:
· architekci budowlani
• lekarze medycyny (ze 
specjalizacją)
• lekarze stomatologii
• lekarze weterynarii
• analitycy medyczni
• biegli księgowi 
(audytorzy)
• samodzielni księgowi
• doradcy podatkowi
• prawnicy (adwokaci, 
notariusze, radcy prawni)
• komornicy
• rzecznicy patentowi
• rzeczoznawcy majątkowi
• tłumacze przysięgli
• optometryści
• geodeci 

Oferta skierowana 
do firm 
rozpoczynających 
działalność 
gospodarczą. Z 
oferty mogą 
skorzystać firmy od 
razu po 
zarejestrowaniu 
działalności.

Konieczne jest 
przynależenie do 
jednej z 
wymienionych grup 
zawodowych poparte 
odpowiednim 
zaświadczeniem, jak 
wpis na listę 
adwokatów.

Do 1 mln zł

Linie 
Kredytowe - 12 
miesięcy 
(automatyczne 
odnowienie);

Kredyt 
Obrotowy - do 
10 lat;

Kredyt 
Rozwojowy – 
do 10 lat

Kredyt na 
Sprzęt - do 10 
lat;

Kredyt na 
Lokal - do 25 
lat

Linie Kredytowe w 
PLN od 8,25%

Linie Kredytowe w 
EUR od 3,5%

Kredyt Obrotowy 
w PLN od 8,25%;

Kredyt 
Rozwojowy 
denominowany w 
EUR od 3,5%

Kredyt na Sprzęt 
w PLN od 8,75%

Kredyt na Sprzęt 
denominowany w 
EUR od 5%

Kredyt na Lokal w 
PLN od 7,7%

Kredyt na Lokal 
denominowany w 
EUR od 5%

Firmy 
rozpoczynające 
działalność 
gospodarczą są 
zwolnione z opłaty 
za rozpatrzenie 
wniosku.

Bez opłat za 
wcześniejsze 
spłacenie kredytu.

Bez opłat za 
niewykorzystaną 
kwotę w ramach 
przyznanej Linii 
Kredytowej.

Standardowa 
prowizja wynosi 
1,5%. Dla osób 
fizycznych 
prowadzących 
działalność 
gospodarczą 
istnieje możliwość 
zmniejszenia 
prowizji do 0% w 
przypadku 
konsolidacji 
kredytów lub 
przystąpienia do 
grupowego 
ubezpieczenia na 
życie z 
ubezpieczeniowym 
funduszem 
kapitałowym - 
Program Busola.

Dla Kredytów 
zabezpieczonych 
do 100.000 zł 
wystarczą 
dokumenty 
rejestrowe oraz 
dokument 
potwierdzający 
przynależność do 
grupy wolnych 
zawodów. 
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