
Bank Spółdzielczy w Iławie przedstawia produkty przygotowane dla klientów prowadzących działalność 

gospodarczą. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poniższą ofertą. 

Nasi pracownicy służą pomocą w siedzibie Banku oraz pod numerami telefonów: 

89 644 87 31,  89 644 87 17 

 

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.bankbsilawa.pl, na której można 

zapoznać się ze szczegółami oferty oraz innymi informacjami związanymi z działalnością Banku Spółdzielczego 

w Iławie. 

 

Bank prowadzi rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze w złotych, które służą do gromadzenia środków 

pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń; 

 

Posiadanie rachunku rozliczeniowego daje wiele możliwości: 

 łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki wypłatom realizowanym w ponad 4 000 

bezprowizyjnych bankomatach w całej Polsce, przez 24 godziny na dobę przy użyciu międzynarodowej 

karty płatniczej VISA Business Debetowa; 

 możliwość regulowania płatności za pomocą zlecenia stałego – Państwo zapewniają środki na rachunku, 

zlecają Bankowi, a Bank zapłaci w terminie czynsz, rachunek za prąd,  telefon itp. 

 możliwość uzyskania informacji o saldzie rachunku i dostępnych środkach – w drodze informacji 

telefonicznej  lub w formie komunikatu SMS; 

 dostęp do konta przez Internet, który umożliwia dostęp do rachunku przez 24h na dobę. 

 

Poza tym Bank posiada bogatą ofertę kredytową: 

 

Karta kredytowa 
Umożliwiająca wypłaty z bankomatów oraz umożliwiającej płatności w sklepach, na stacjach benzynowych itp.  

przez 24h na dobę i 7 dni w tygodniu. 

Płacąc kartą kredytową – korzystacie Państwo z darmowego kredytu nawet do 51 dni. 

__________________________________________________________________________________________ 

Kredyt w rachunku bieżącym 

Przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej lub na 

spłatę kredytu w innym banku udzielonego w rachunku bieżącym, O charakterze odnawialnym. 

Odsetki są naliczane  tylko od wykorzystanej kwoty kredytu. 

 

Kredytowa linia hipoteczna 

Przeznaczona na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą dla 

przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą co najmniej od 24 miesięcy.  

Okres kredytowania do 10 lat. 

Spłata kredytu w ratach miesięcznych z możliwością skorzystania z karencji w spłacie rat kredytu do 6 miesięcy. 

__________________________________________________________________________________________ 

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 

Przeznaczony na finansowanie  bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą lub spłatę kredytu         

w innym banku udzielonego na ww. cel.  Termin spłaty nawet do 3 lat. 

 

Kredyt inwestycyjny 

Przeznaczony na zakup środków trwałych, spłatę kredytu udzielonego w innym banku na ww. cel, 

refinansowania nakładów inwestycyjnych poniesionych i udokumentowanych w okresie 12 miesięcy przed 

złożeniem wniosku kredytowego. 

Okres kredytowania do 15 lat. Możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy. 

 

Unia Biznes / Unia Super Biznes 

Kredyty przeznaczone na finansowanie projektów realizowanych w latach 2007 -2015 współfinansowanych            

z dotacji. Okres  kredytowania do 10 lat 

__________________________________________________________________________________________ 

Gwarancja bankowa 

Bank udziela gwarancji m.in.: przetargowych (wadialnych), zwrotu zaliczki, dobrego wykonania umowy, 

stanowiącej zabezpieczenie akcyzowe i zabezpieczające spłatę długu celnego. 

http://www.bankbsilawa.pl/

