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„Karta kredytowa dla Biznesu” w ofercie Raiffeisen Polbank





Atrakcyjne warunki cenowe: 0 zł za przyznanie karty, 0 zł za wydanie
dowolnej liczby kart do rachunku karty kredytowej, 0 zł za dostęp do
rachunku karty przez system bankowości internetowej i aplikację Mobilny
Bank, 0 zł za ubezpieczenie "Karta bez ryzyka - mała firma";
Przejrzyste opłaty: 10 zł opłaty miesięcznej, 10 zł za wypłatę gotówki, 10 zł za
przelew z rachunku karty;
Wygodne płatności i szybkie finansowanie bieżącej działalności: transakcje
bezgotówkowe, przelewy z konta karty, możliwość wypłacania gotówki z
bankomatów.

Przedsiębiorcom, którzy potrzebują szybkiego finansowania bieżącej działalności
oraz cenią możliwość korzystania z bezpłatnego kredytu nawet do 55 dni dla transakcji
bezgotówkowych, Raiffeisen Polbank proponuje „Kartę kredytową dla Biznesu”. Karta – Visa
Business – to atrakcyjne warunki cenowe oraz przejrzyste opłaty. Przedsiębiorca nie płaci za
przyznanie karty, dostęp do rachunku karty przez system bankowości internetowej R-Online
i aplikację Mobilny Bank ani za ubezpieczenie "Karta bez ryzyka - mała firma". W ramach
tego ostatniego przedsiębiorca otrzymuje ochronę na wypadek utraty środków pieniężnych
pobranych z bankomatu lub kasy banku (przez 2 godziny od momentu pobrania pieniędzy)
na terenie Polski i poza granicami, nieuprawnionego użycia utraconej karty oraz
niezgodnego z celem użycia karty służbowej przez użytkownika. Do rachunku karty
bezpłatnie wydana może być dowolna liczba kart, na przykład dla wybranych pracowników
firmy. Za prowadzenie rachunku karty bank pobiera 10 zł opłaty miesięcznej. Wypłata
gotówki z konta karty to też koszt 10 zł, podobnie jak dokonanie przelewu z rachunku karty.
„Firmowa karta kredytowa to wygodne rozwiązanie dla przedsiębiorców, ponieważ
zapewnia stały dostęp do pieniędzy i nie zmusza do korzystania z firmowej gotówki. Tego
typu karta daje też możliwość oddzielenia finansów prywatnych od firmowych, a to istotne
szczególnie, jeśli mówimy o mniejszych firmach” – mówi Marcin Chruściel, Dyrektor ds.
Biznesu Kartowego i Płatności Mobilnych Raiffeisen Polbank.
„Karta kredytowa dla Biznesu” daje możliwość skorzystania z bezpłatnego kredytu
nawet do 55 dni dla transakcji bezgotówkowych – w przypadku całkowitej spłaty
zobowiązania w okresie bezodsetkowym może być zatem traktowana jako rodzaj
nieoprocentowanego i bezprowizyjnego kredytu. Pozwala też na elastyczną spłatę
zadłużenia – miesięcznie wystarczy spłacić tylko 5% kwoty zadłużenia (min. 100 zł). Do
wyboru przedsiębiorca ma 5 różnych terminów cyklu rozliczeniowego. Może też otrzymać
dowolną liczbę kart z indywidualnymi, dziennymi limitami transakcyjnymi. Koszty związane z
użytkowaniem karty można wliczać w koszty prowadzenia działalności gospodarczej.
Dla użytkowników karty przewidziane są atrakcyjne zniżki u partnerów kart Visa:
Kaspersky LAB, Poczta Kwiatowa®, Organic24, Matras.pl, EuroFlorist, ergonauta.pl, Express

Rent a Car, eOfficemedia, Chocolissimo, SWISS, AlleKurier - aktualne oferty są dostępne na
stronie: www.visa.pl/oferty-visa/oferty-visa-business
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