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KOMUNIKAT BANKU 
DLA POSIADACZA RACHUNKU ROZLICZENIOWEGO 

 UBIEGAJĄCEGO SIĘ O LIMIT  KREDYTOWY BĄDŹ  DEBETOWY  
 
SZANOWNI KLIENCI ! 
 

Bank dla Posiadaczy rachunków rozliczeniowych bieżących i przeprowadzających rozliczenia za 
pośrednictwem tego rachunku, oferuje produkty kredytowe w formie linii: 

1. Kredytowej bądź  

2. Debetowej  

Posiadacz rachunku może korzystać wyłącznie z jednej formy korzystania ze środków Banku.  

 

Limit kredytowy  

1. Kredyt udzielany jest na okres do 12 miesięcy.  

2. Kredyt może być udzielony Kredytobiorcom posiadającym co najmniej przez 3 miesiące czynny 
rachunek bieżący w Banku. 

3. Poprzez udzielenie kredytu Bank zezwala Kredytobiorcy na powodowanie salda debetowego na 
jego rachunku bieżącym do wysokości przyznanego limitu kredytu, przyjmując jednocześnie na 
siebie obowiązek realizacji udokumentowanych płatności, pomimo braku środków na rachunku. 

4. Kwota przyznanego limitu  nie może być wyższa od poziomu limitu maksymalnego 
wynoszącego 1.500.000,00 PLN  i w kwocie nie  większej niż: 

1) wartość  wynikająca ze zdolności kredytowej, oraz 

2) wartość wynikająca z relacji  do wpływów na rachunek pochodzących z prowadzonej 
działalności gospodarczej, a mianowicie kwota limitu nie może przekroczyć w przypadku 
podmiotów gospodarczych – 3-krotności średniomiesięcznych wpływów na rachunek 
bieżący  Kredytobiorcy z ostatnich 12 m-cy lub 3-krotności średniomiesięcznych wpływów 
przewidywanych w okresie kredytowania - gdy będą one niższe niż kwota ustalona na 
podstawie wpływów faktycznych. 

5. Prawne zabezpieczenie spłaty należności Banku z tytułu udzielonego kredytu następuje w 
formach  dopuszczonych Regulaminem prawnych form zabezpieczeń wierzytelności 
bankowych.  

6. Wpływ środków na rachunek bieżący obniża stan zadłużenia i umożliwia jednocześnie ponowne  
wykorzystanie kredytu do wysokości górnej granicy zadłużenia określonego w umowie kredytu. 

7. Istnieje możliwość trzykrotnego przedłużenia  funkcjonującej umowy kredytowej na kolejny okres 
bez konieczności spłaty kredytu, po złożeniu przez Kredytobiorcę wniosku, wraz z  kompletem 
wymaganych przez Bank dokumentów określonych w informacji o terminie wygaśnięcia linii 
kredytowej i warunkach jej odnowienia, co najmniej na dwa tygodnie przed upływem okresu 
ważności umowy, jego pozytywnym rozpatrzeniu, w tym dokonaniu oceny zdolności kredytowej, 
zapłaceniu prowizji i podpisaniu aneksu do umowy kredytowej. 

8. Istnieje możliwość ponownego udzielenia linii kredytowej do spłacie zobowiązania po złożeniu 
przez Kredytobiorcę wniosku, wraz z  kompletem wymaganych przez Bank dokumentów, jego 
pozytywnym rozpatrzeniu, w tym dokonaniu oceny zdolności kredytowej, zapłaceniu prowizji i 
podpisaniu nowej Umowy kredytowej. 
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Limit debetowy  

Udzielany jest na podstawie  Rozdziału IX Regulaminu otwierania i prowadzenie rachunków dla 
Klientów Instytucjonalnych, z wyłączeniem JST „Warunki udostępniania i korzystania z limitu 
debetowego w rachunku rozliczeniowym”. Podstawowe parametry związane z udostępnianiem i 
korzystaniem z linii debetowej:   

1. Minimalny poziom średnich miesięcznych wpływów na rachunek rozliczeniowy z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej warunkujące udostepnienie  limitu debetowego w 
rachunku rozliczeniowym wynosi – 3.000,00 zł. 

2. Maksymalna kwota limitu: 

1) dla nowootwartego rachunku – 50% deklarowanych wpływów, zweryfikowanych przez 
historię salda w innej instytucji finansowej, udostępniany po wpływie minimalnej kwoty wpłaty 
miesięcznej określonej w Komunikacie Banku,  

2) dla rachunku prowadzonego przez okres powyżej 3 miesięcy  – 50% średniomiesięcznych 
wpływów,  

3) dla rachunku prowadzonego przez okres powyżej 6 miesięcy  – 80% średniomiesięcznych 
wpływów,  

  jednak nie więcej niż wartość ustalona  na podstawie  poziomu średniomiesięcznych realnych 
wpływów na rachunek. 

  

3. Maksymalna kwota limitu debetowego : 

1) przy zabezpieczeniu  standardowym wynosi – 100.000,00 zł,  

2) przy dodatkowym  zabezpieczeniu rzeczowym w postaci hipoteki bądź zastawu 
rejestrowego, którego wartość stanowi co najmniej 1,3 wartości udostępnianego limitu – 
wynosi -  3.000.000,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 4/23/VI/2022 z dnia 20 kwietnia 2022r.  

Zaktualizowany Komunikat obowiązuje od 29 kwietnia 2022r.  

 


