KARTA KREDYTOWA

Duma Przedsiębiorcy

Kredytobiorca

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Minimalna kwota

1000 PLN

Maksymalna kwota

50 000 PLN

Okres kredytowania

36 miesięcy z możliwością przedłużenia

Okres bezodsetkowy

do 60 dni

Spłata minimalna

3% bieżącego zadłużenia, nie mniej niż 15 PLN lub jednorazowa po zakończeniu okresu
rozliczeniowego

Opłata za obsługę karty

0 PLN (w wypadku wykonania co miesiąc transakcji bezgotówkowych kartą na łączną kwotę
nie niższą niż 1000.00 pln, opłata za obsługę karty głównej wynosi 0,00 pln. Jeżeli łączna
kwota transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą i zaksięgowanych w danym miesiącu
kalendarzowym jest niższa niż 1000.00 pln, opłata za obsługę karty głównej wynosi 0,25%
przyznanego limitu kredytu.)

opłata za wydanie i obsługę
karty dodatkowej

0 PLN

Opłata za wypłatę środków
z bankomatu w kraju

6%, nie mniej niż 10 PLN

Opłata za wypłatę środków
z bankomatu za granicą

6%, nie mniej niż 10 PLN

Opłata za przelew
z rachunku karty

6% od kwoty przelewu

Oprocentowanie
operacji gotówkowych
i bezgotówkowych

10%
(stałe, jednak nie więcej niż 4-krotność stopy lombardowej)

Opłata za udzielenie kredytu

4,99 % od kwoty przyznanego limitu

Pozostałe opłaty i prowizje

zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji

Bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, uwzględniając zdolność kredytową do obsługi
zobowiązania. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia kredytu. Szczegóły przedstawionej oferty, w tym wysokość pobieranych opłat i prowizji oraz
określone przez Bank warunki uzyskania kredytu, dostępne są w oddziałach Idea Bank SA.
Reklama ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani propozycji nabycia w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Oferta skierowana jest do
przedsiębiorców w rozumieniu Ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. DzU z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.).

Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052, REGON 011063638, NIP 5260307560, której kapitał zakładowy wynosi 156 803 962 zł (opłacony w całości).
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wg taryfy operatora)
kontakt@ideabank.pl
REGON 011063638, NIP 5260307560, której kapitał zakładowy wynosi 156 803 962 zł (opłacony w całości).

Duma Przedsiębiorcy

