
Szybkie pożyczki dla firm

Wariant I
- osoba prowadzi firmę powyżej 1 roku, rozlicza się na księgę przychodów i rozchodów
- potrzebuje 30 tys. zł kredytu, czas spłaty powyżej 12 miesięcy
- jest klientem banku

Bank Oprocentowanie Czas 
oczekiwania 

Potrzebne dokumenty Cel pożyczki Uwagi 

Multibank WIBOR 3M+ 4,5 
p.p.

Nawet w 5 
minut

- wniosek kredytowy Na dowolny 
cel

ING Bank 
Śląski

WIBOR 6M + 
marża 5,50%

Od ręki, 
podczas 
jednej wizyty 
w oddziale

Dokumenty:
- rejestrowe firmy
- potwierdzające sposób reprezentacji firmy
- finansowe uzależnione od formy prowadzenia 
rozliczeń z US

Dowolny cel 
związany z 
działalnością 
firmy

mBank 10,76% z 
ubezpieczeniem
15,76% bez 
ubezpieczenia

15 minut brak Związane z 
działalnością

Minimum rok 
współpracy z 
bankiem 

Getin Bank Od 15% - 
oprocentowanie 
stałe

Decyzja w 
ciągu godziny

- zaświadczenie o prowadzeniu działalności 
gospodarczej
Oświadczenia o:
- nadaniu REGON i NIP
- wysokości uzyskiwanych dochodów i formie 
opodatkowania
- terminowości regulowania zobowiązań w US i ZUS
- poddaniu się egzekucji

Cel dowolny max. 
20 tys. zł



- kopia dowodu osobistego
Alior Bank Ustalane 

indywidualnie, 
marża wyższa niż 
przy 
standardowych 
kredytach

W ciągu 
jednego dnia

- historia rachunku bankowego Dowolny cel 
związany z 
bieżącą 
działalnością 
firmy

Bank 
Millennium

Ustalane 
indywidualnie z 
klientem

W ciągu 
jednego dnia

Ustalane indywidualnie Na 
finansowanie 
bieżącej 
działalności 
klienta

Współpraca z 
bankiem 
minimum 6 
miesięcy

Bank BPS WIBOR 1M + 
min. 4,0%

24h - wniosek kredytowy
- informacja o sytuacji majątkowej właściciela
- roczne zeznanie podatkowe
- oświadczenie klienta o braku zaległości w US i 
ZUS
Oraz zabezpieczenia;
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem 
bankowym
- weksel własny in blanco kredytobiorcy

Finansowanie 
bieżących 
potrzeb 
finansowych 
firmy

FM Bank Ustalane 
indywidualnie

24h - dokumenty rejestracyjne firmy
- PIT za ubiegły rok
- dowód osobisty

Związany z 
prowadzoną 
działalnością 
gospodarczą

max. 
20 tys. zł

Kredyt Bank Negocjowane 
indywidualnie

24h - poziom sprzedaży firmy
- wysokość wpływów na rachunek bankowy

Nie trzeba 
określać celu

Raiffeisen 
Bank

WIBOR3M+ 
marża od 1,6%

24h - wniosek kredytowy
- dokumenty finansowe (za zamknięty rok obrotowy 
+ okres bieżący)
- wymagane zabezpieczenie (hipoteka mieszkalna, 
komercyjna, nieruchomości rolne, obiekty 
turystyczne)

Dowolny cel 
związany z 
działalnością 
firmy

Oferta dla 
profesjonalistów 
(m.in. lekarzy, 
prawników)

BZ WBK Ustalane 
indywidualnie

24h Dokumenty: 
- oświadczenie o niezaleganiu w opłatach w 

Na dowolny 
cel związany z 



US/ZUS/KRUS/Urząd Gminy
Zabezpieczenie: weksel in blanco

firmą

Meritum 
Bank

Od 7,9% 48h - dowody osobisty plus drugi dokument ze zdjęciem
- zaświadczenie o wpisie do EDG
- oświadczenie o osiąganego dochodu

Dowolny cel 
związany z 
działalnością 
firmy

Idea Bank WIBOR3M + 
marża 5,18 – 
9,18%

3 dni Oświadczenie o poddaniu się egzekucji Cel operacyjny 
związany z 
prowadzoną 
firmą

Polbank 
EFG

Od 7% 4 dni - dokument rejestrowy firmy
- zaświadczenie o nadaniu REGON
- PIT
- dowód osobisty
- zaświadczenie o niezaleganiu US i ZUS

Na potrzeby 
bieżące firmy 
lub na 
refinansowani
e innych 
zobowiązań

Toyota 
Bank

WIBOR1M + 
marża 
indywidualnie 
ustalana z 
klientem

4 dni - dokumenty rejestrowe: wpis do ewidencji, regon, 
NIP
- zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US
- PIT za ubiegły rok poświadczony przez US
- ewidencja przychodów i rozchodów za ostatni 
miesiąc

Finansowanie 
bieżącej 
działalności

Pożyczka 
dostępna po 
dokonaniu 
minimum 
jednego wpływu 
na rachunek

Źródło: banki


