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Jesteśmy firmą, która obsługuje 300 tysięcy firm

KARTA PRODUKTU
KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU
Kredyt Obrotowy w formie linii w rachunku bieżącym
Rodzaj produktu
Niezabezpieczony

Zabezpieczony

• Finansowanie bieżącej działalności firmy, np. zatowarowanie, koszty paliwa, wyposażenie biura
• Konsolidacja limitów kredytowych z innych banków (firmowych oraz prywatnych,
o ile zostały przeznaczone na cel związany z działalnością gospodarczą)

Cel kredytu

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarcza w formie:
a. Jednoosobowej działalności gospodarczej lub
b. Spółki cywilnej lub
c. Spółki osobowej lub
d. Spółki kapitałowej

Adresat oferty

Maksymalna kwota
Wymagany minimalny
staż działalności

500 000 PLN

1 000 000 zł

od 12 miesiąca prowadzenia działalności

od 6 miesiąca prowadzenia działalności

Okres kredytowania

12 miesięcy z możliwością odnawiania na kolejne 12 miesięcy

Oprocentowanie
(zmienne)

od 5% + WIBOR 12M do 8% + WIBOR 12M

od 3,5% + WIBOR 12M do 5% + WIBOR 12M

• Prowizja za rozpatrzenie wniosku: 0%
• Prowizja za rozpatrzenie wniosku: 0%
• Prowizja za udzielenie kredytu: od 1,99% do 5,99% (jednorazowa) • Prowizja za udzielenie kredytu: od 1,99% do 2,99% (jednorazowa)
• Prowizja za gotowość środków: 0,15% miesięcznie
• Prowizja za gotowość środków: 0,15% miesięcznie
• Prowizja za odnowienie kredytu: od 1,99% do 5,99%
• Prowizja za odnowienie kredytu: od 1,99% do 2,99%

Opłaty i prowizje

Bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, uwzględniając zdolność kredytową do obsługi zobowiązania. Szczegóły dotyczące oferty dostępne są na stronie www.ideabank.pl i oddziałach Idea Bank S.A. Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi
oferty ani propozycji nabycia w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu cywilnego.
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01-208 Warszawa
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801 999 111
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T:

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).

