
 

Bank 

Czy akceptowany jest ryczałt? Jeśli tak, to jaki 
procent przychodu bierze pod uwagę bank?  

Czy akceptowana jest karta podatkowa? 
Jeśli tak, jaka wielokrotność wymiaru 

karty jest brana pod uwagę? Jak długo firma 
musi prowadzić 

działalność by móc 
ubiegać się o 

kredyt?  

w przypadku kredytów 
na cele prywatne, 

niezwiązane z 
działalnością 
gospodarczą 

w przypadku 
kredytów na cele 

związane  z 
działalnością 
gospodarczą 

w przypadku 
kredytów na cele 

prywatne, 
niezwiązane z 
działalnością 
gospodarczą 

w przypadku 
kredytów na cele 

związane  z 
działalnością 
gospodarczą 

Bank BGŻ tak  tak tak tak 12 miesięcy 

Bank BPH tak tak tak tak 

18 miesięcy 
(kredyty na cele 
związane z 
działalnością  - od  
6 m-cy  w 
zależności od 
rodzaju kredytu) 

Bank BPS 

tak, miesięczny dochód 
netto stanowi 20% 
przychodów, 
podzielonych przez 
odpowiednią ilość 
miesięcy w danym 
okresie 

 tak, ocena 
indywidualna 

tak, 7- krotność 
kwoty 
podatku  

tak, ocena 
indywidualna 

12 miesięcy 

Bank 
Millennium 

 tak, 25% przychodu  brak kredytu 
tak, 8-krotność 
karty 

tak, 8-krotność karty 
karty 

12 miesięcy (od 6 
miesięcy, jeżeli 
działalność jest 
kontynuacją 
wcześniejszej 
umowy o pracę) 

Bank 
Pocztowy 

brak kredytu 20% przychodu brak kredytu 
tak, 8-ośmiokrotność 
wymiaru karty 

12 miesięcy dla 
jednoosobowej 
działalności 
gospodarczej/ 6 
miesięcy dla 
wolnych zawodów 
dla kwoty kredytu 
poniżej 50 tys. zł 

BNP Paribas 
Bank 

40% 
średniomiesięcznego 
przychodu po 
opodatkowaniu  

40% 
średniomiesięcznego 
przychodu po 
opodatkowaniu 

 tak, 8-krotność 
wymiaru karty  

 tak, 8-krotność 
wymiaru karty  

 12 miesięcy 

BOŚ Bank 

 tak, podstawę do 
obliczenia dochodu z 
ryczałtu stanowi 
przychód pomniejszony 
o wysokość składki na 
ubezpieczenie społeczne  

bd tak bd 12 miesięcy 

BZ WBK tak, 15% przychodu 

różnica pomiędzy 
przychodem  z PIT a 
sumą zakupów z 
deklaracji VAT, 
pomniejszona o 
koszt wynagrodzeń 
oraz ewentualne 
składki na 
ubezpieczenia 
społeczne, dla 
płatników podatku 
VAT, w innym 
przypadku wg 
oświadczenia klienta 

 7- krotność 
wymiaru karty 

różnica pomiędzy 
przychodem z 
deklaracji VAT a 
sumą zakupów z 
deklaracji VAT, 
pomniejszona o 
koszt wynagrodzeń 
oraz ewentualne 
składki na 
ubezpieczenia 
społeczne, dla 
płatników podatku 
VAT, w innym 
przypadku wg 
oświadczenia klienta 

pełny rok 
poprzedzający 
wniosek o kredyt 
lub dwa pełne 
poprzednie lata w 
zależności od 
kwoty 
wnioskowanego 
kredytu 

Citi Handlowy nie  nie   nie   nie  
 2 lata 
obrachunkowe  

Deutsche 
Bank 

branża usługowa - 30% 
przychodu, branża 
handlowa - 15%, branża 
produkcyjna - 10%, 
wynajem nieruchomości 
- 50% 

brak kredytu nie nie  2,5 roku 



 

Getin Noble 
Bank 

ryczałt 3% - dochód 
netto stanowi 15% 
przychodu; 
ryczałt 5,5% - 25% 
przychodu; 
ryczałt 8,5% - 40% 
przychodu 
ryczałt 17% - 70% 
przychodu; 
ryczałt 20% - 70% 
przychodu 

ryczałt 3% - dochód 
netto stanowi 15% 
przychodu; 
ryczałt 5,5% - 25% 
przychodu; 
ryczałt 8,5% - 40% 
przychodu 
ryczałt 17% - 70% 
przychodu; 
ryczałt 20% - 70% 
przychodu 

tak, 5-krotność 
wymiaru karty  

tak, 5-krotność 
wymiaru karty  

12 miesięcy                      
6 miesięcy, jeśli jest 
to 
udokumentowana 
kontynuacja pracy 
i/lub działalności w 
tej samej branży 

Idea Bank 

ryczałt 3% - do 15% 
przychodu; 5,5% - do 
25%; 8,5% - do 40%; 
17% i 20% - do 70% 

ryczałt 3% - do 15% 
przychodu; 5,5% - 
do 25%; 8,5% - do 
40%; 17% i 20% - do 
70% 

tak, 5-krotność 
wymiaru karty  

tak, 5-krotność 
wymiaru karty  

6m-cy (3m-ce 
zawody zaufania 
publicznego i 
samozatrudnienie; 
Kredyt na Start  od 
pierwszego dnia 
działalności) 

ING Bank 
Śląski 

 tak tak 
tak,  iloczyn 4,26 
* miesięczna 
stawka podatku  

tak  12 miesięcy 

Invest Bank 

 tak, procent przychodu 
uzależniony jest od 
rodzaju prowadzonej 
działalności 
gospodarczej 

tak, procent 
przychodu 
uzależniony jest od 
rodzaju prowadzonej 
działalności 
gospodarczej 

tak, 7-krotność 
wymiaru karty  

tak, 7-krotność 
wymiaru karty 

 12 miesięcy 

Kredyt Bank 
tak, 25% przychodów z 
ostatnich 12 miesięcy 

szacowanie dochodu 
brutto odbywa się w 
zależności od stawki 
płaconego podatku - 
przyjmuje się 15-
50% przychodu; 
następnie w celu 
wyliczenia dochodu 
netto obliczony 
dochód brutto 
pomniejsza się o 
wartość naliczonego 
podatku 
dochodowego 

tak, 8-krotność 
wymiaru karty 

tak, 8-krotność 
wymiaru karty 

12 miesięcy 

mBank tak brak kredytu 
tak, 9-krotność 
wymiaru karty 

brak kredytu 24 miesiące 

Meritum Bank 
nie więcej niż 30% 
przychodów 

nie więcej niż 30% 
przychodów 

tak, 
wielokrotność 
wymiaru karty 
uzależniona jest 
od  oceny 
scoringowej 
klienta 

tak, wielokrotność 
wymiaru karty 
uzależniona jest od 
oceny scoringowej 
klienta 

6 miesięcy  - 
dowolny cel 
związany z 
działalnością 
gospodarczą 
18 miesięcy - 
Pożyczka 
Zabezpieczona (cel 
indywidualny) 

MultiBank tak brak kredytu 
tak, 9-krotność 
karty 

brak kredytu 24 miesiące 

Nordea Bank tak tak tak  tak 

 24 miesiące (12 
miesięcy, gdy 
działalność jest 
kontynuacją 
wcześniej 
prowadzonej 
działalności lub 
dotychczas 
wykonywanego 
zawodu) 

PKO BP tak tak  tak tak 

6 miesięcy (księga 
przychodów i 
rozchodów)                     
9 miesięcy - ryczałt        
12 miesięcy - karta  

Polbank EFG 21% brak kredytu 
tak, 5-krotność 
wymiaru karty  

brak kredytu  24 miesiące 

Raiffeisen 
Bank 

przychody - koszty *0,81 
koszty uzależnione od 
segmentu w jakim jest 
prowadzona działalność 
(usługi, handel, 
produkcja) 

brak kredytu 
tak, 5-krotność 
wymiaru karty  

brak kredytu 

24 miesiące (6 
miesięcy w 
przypadku 
profesjonalistów) 


