
   

 
Oferta Specjalna produktów i usług bankowych 

dla Aptek Zrzeszonych w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Krakowie
 
Szanowni Państwo 
 
Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy kompleksową ofertę usług bankowych dopasowanych do 
specyfiki prowadzonej przez Państwo działalności gospodarczej. 
 
W szczególności zachęcamy do skorzystania ze specjalnej oferty kredytowej, która obejmuje: 
 

 Limitu debetowego lub kredytu w rachunku bieżącym, który przeznaczony jest na pokrycie 
płatności wynikających z bieżącej działalności, w sytuacji przejściowego braku środków na rachunku 
firmy. Limit dostępny jest w rachunku bieżącym firmy do wysokości zadłużenia określonego w 
umowie. Każdy wpływ środków na rachunek powoduje odnowienie dostępnego limitu. Limit 
przyznawany jest w PLN, na okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy.  
 
W ramach indywidualnych warunków proponujemy:  

- możliwość finansowania bieżących potrzeb, w wysokości do 10 % przychodów rocznych, 
uwzględniające specyfikę działalności aptek np. nieregularne wpływy na rachunek wynikające z 
refundacji środków z  NFZ, 

- obniżone prowizje i opłaty za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / limitu debetowego 
- brak prowizji przygotowawczej - w przypadku przeniesienia kredytu z innego banku. 

 
 Karta Kredytowa MOTO BIZNES - finansowanie bieżących wydatków firmy w sytuacji 

przejściowego braku środków, limit ustalany indywidualnie, maksymalnie do 25.000 PLN, możliwość 
korzystania z nieoprocentowanego kredytu do 47 dni najważniejszy atut karty to zwrot 1% 
wydawanej kwoty za wszystkie transakcje realizowane na stacjach paliw oraz możliwość 
bezpłatnego  użytkowania karty. 

 
 W ramach wsparcia własnych inwestycji oferujemy kredyty inwestycyjne dzięki którym można 

sfinansować nawet do 80% wartości inwestycji. 
 

 Oprócz różnych form wsparcia kredytowego pragniemy zaoferować Państwu możliwość finansowania 
inwestycji poprzez leasing. Pekao Leasing jako jedna z nielicznych spółek na rynku zapewnia 
finansowanie każdego rodzaju środków trwałych, począwszy od leasingu środków transportu, 
poprzez leasing maszyn i urządzeń, aż po leasing nieruchomości.  

 
W celu sprawnej i efektywnej obsługi proponujemy Pakiet Mój Biznes Płatniczy oferujący zestaw 
produktów i usług bankowych zapewniający wygodne zarządzanie finansami Państwa firmy. 
 
W skład Pakietu Mój Biznes Płatniczy wchodzą:  

 rachunek bieżący,  
 karta debetowa,  
 bankowość internetowa PekaoFirma24,  
 bankowość telefoniczna,  
 bezpłatne przelewy wychodzące do ZUS/US,  
 pozostałe przelewy internetowe, krajowe zwykłe – 1 zł, 
 wpłaty/wypłaty gotówkowe w kasie – 0,1 - 0,2% min. 5 zł, 
 atrakcyjne prowizje od transakcji w terminalu POS – 1,67 % - 1,75 %. 



Posiadanie rachunku i terminala POS w jednym banku gwarantuje szybkie księgowanie na koncie 
płatności realizowanych przez terminal - maksymalnie w ciągu 24 godzin. 
 
Miesięczna opłata za prowadzenie pakietu wynosi: 

 z terminalem POS stacjonarnym: 69 zł miesięcznie plus 40 zł za terminal.  
 
W ramach specjalnie przygotowanych dla Państwa warunków, oferujemy zwolnienie 

z opłaty za prowadzenie pakietu przez okres 12 miesięcy. 
 

W tym okresie pobierana jest tylko opłata za dzierżawę terminala POS (40 zł). 
 

Zalety Pakietu:  
 brak opłaty za otwarcie pakietu,  
 atrakcyjne stawki dotyczące obrotu gotówkowego, 
 atrakcyjne prowizje od transakcji w terminalu POS, 
 szybkie uznanie rachunku z tytułu płatności akceptowanych w terminalu – środki następnego dnia do 

wykorzystania, 
 bezpłatne przelewy do ZUS i US oraz na inne rachunki w Banku Pekao S.A.,  
 niskie ceny przelewów internetowych do innych banków,  
 kompleksowość oferty - jedna miesięczna opłata za pakiet najbardziej potrzebnych usług i jedna 

umowa,  
 nowoczesna, bezpieczna i łatwa w obsłudze platforma internetowa PekaoFIRMA24, dostępna 24h na 

dobę,  
 telefoniczne Centrum Obsługi Klienta do dyspozycji klientów przez całą dobę,  
 rozbudowana sieć ponad 1000 oddziałów Banku na terenie kraju,  
 bezprowizyjne wypłaty gotówki z ponad 19 000 bankomatów w 16 krajach Europy, w tym z ponad 

3600 w Polsce,  
 obniżona prowizja za udzielenie kredytu. 

 

Dodatkowo oferujemy Państwu rachunek oszczędnościowy „Dobry Zysk dla Firmy”:  

 Elastyczny rachunek łączący swobodę korzystania ze środków na rachunku z wysokim 

oprocentowaniem charakterystycznym dla lokat terminowych, 

 Oprocentowanie – do 3,33%  

 Wypłata pełnej kwoty naliczonych odsetek niezależnie od terminu wycofania środków. 

 
Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. W tym celu prosimy o kontakt pod numerami 
telefonów 12 682 29 16, 682 29 15, 682 29 70, 682 29 29, 682 29 02 lub bezpośrednio w 
Oddziale Banku w Krakowie, ul. Pijarska 1. 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! 
 
Bank Pekao SA Oddział w Krakowie 
Centrum Klienta Biznesowego 
31-015 Kraków, ul. Pijarska 1 


