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Regulamin udzielania kredytów gotówkowych dla firm MIKRO INWESTYCJA              

i kredytów gotówkowych dla Profesjonalistów 
(Obowi ązuje od dnia 22.09.2014 r.) 

 
 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa 
szczegółowe zasady korzystania z następujących 
kredytów  udzielanych Klientom Instytucjonalnym: 
a) gotówkowego dla firm MIKRO INWESTYCJA, 
b) gotówkowego dla Profesjonalistów 

2. Ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz 
spłaty kredytów dla Klientów Instytucjonalnych oraz 
wystawiania Promes dotyczących udzielania tych 
kredytów, zawarte są w Regulaminie ogólnym udzielania 
kredytów Klientom Instytucjonalnym.  

 
 
II. Zasady udzielania kredytów 

 
§ 2 

Warunkiem otrzymania kredytu gotówkowego jest posiadanie 
lub otwarcie rachunku bieżącego w Banku. 

 
§ 3 

1. Kredyt gotówkowy dla firm MIKRO INWESTYCJA 
skierowany jest do  
osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność 
gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i 
rozliczających się z Urzędem Skarbowym na zasadach 
uproszczonych, tj: 

a) karty podatkowej, 
b) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, 
c) podatkowej książki przychodów i rozchodów. 

 
2. Kredyt gotówkowy dla Profesjonalistów przeznaczony jest 

dla osób fizycznych, prowadzących jednoosobową 
działalność gospodarczą na podstawie wpisu do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności 
gospodarczej (CEIDG) i rozliczających się z Urzędem 
Skarbowym na zasadach uproszczonych, tj.  

a) karty podatkowej, 
b) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, 
c) podatkowej książki przychodów i rozchodów. 

 
3. Za Profesjonalistów, o których mowa w ust.2 uważa się, 

Wnioskodawców zakwalifikowanych do wolnego zawodu 
według poniższej listy: 

a) adwokat, 
b) aptekarz, 
c) księgowy (właściciel biura rachunkowego), 
d) lekarz (w tym stomatolog), 
e) notariusz, 
f) radca prawny, 
g) weterynarz. 

4. O kredyt gotówkowy mogą ubiegać się Wnioskodawcy 
prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą od 
co najmniej 12 miesięcy przed datą złożenia Wniosku. 

 
§ 4 

1. Kredyt gotówkowy ma charakter nieodnawialny. 
2. Kredyt jest uruchamiany jednorazowo po spełnieniu przez 

Kredytobiorcę warunków określonych w Umowie. 
3. Kredyt uruchamiany jest na rachunek bieżący Klienta 

prowadzony w Banku o numerze wskazanym w Umowie,  
z zastrzeżeniem pkt. 4. 

4. W przypadku kredytu konsolidacyjnego kredyt gotówkowy 
uruchamiany jest bezpośrednio na rachunek/rachunki 
kredytowy/e konsolidowanych kredytów. 

 
 
 
 

§ 5 
Nieodnawialny kredyt gotówkowy przeznaczony jest na 
finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną  
działalnością gospodarczą. 
 

§ 6 
1. Okres kredytowania wynosi od 6 do maksymalnie 60 

miesięcy.  
2. Ostateczna spłata kredytu gotówkowego przypada na 

dzień określony w Umowie. 
 

§ 7 
Kredyt oprocentowany jest według stawki określonej                         
w aktualnej Tabeli oprocentowania dla Klientów 
Instytucjonalnych. 

 
§ 8 

1. Maksymalna kwota nieodnawialnego kredytu 
gotówkowego uzależniona jest od zapotrzebowania 
Wnioskodawcy na cele związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą oraz jego zdolności kredytowej 
i nie może przekraczać 300 tys. zł .  

2. Do wyliczenia zdolności kredytowej uwzględniane są 
jedynie dochody Klienta z tytułu prowadzonej 
jednoosobowej działalności gospodarczej. 

 
§ 9 

1. Kredyt spłacany jest w miesięcznych równych ratach 
kapitałowo – odsetkowych. 

2. Spłata równych rat kapitałowo – odsetkowych kredytu 
gotówkowego rozpoczyna się w następnym miesiącu po 
miesiącu, w którym nastąpi uruchomienie kredytu. 

3. Każda spłata na rachunek kredytowy odbywa się 
bezgotówkowo, automatycznie z rachunku Biznes Klienta 
prowadzonego w Banku na rachunek kredytu 
gotówkowego. 

 
 
III. Postanowienia ko ńcowe 

 
§ 10 

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Regulaminu 
ogólnego udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym. 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 22.09.2014 
roku i stanowi integralną część Umów zawartych od 
momentu jego wejścia w życie. 

 
 


