
Pożyczki pozabankowe – pożyczki do 25000 zł 

w 15 minut 
 

Coraz bardziej popularne stają się banki internetowe, firmy pożyczkowe oferujące szybkie pożyczki pozabankowe 

przez Internet. Każdy bank ma już swój oddział elektroniczny, w którym dokonać możemy praktycznie każdej operacji. 

Wraz z coraz większą konkurencją na rynku finansowym, pojawiła się również możliwość składania wniosków 

kredytowych przez Internet. 

Pamiętajmy, iż kredyty gotówkowe, pożyczki gotówkowe, szybkie pożyczki ratalne i chwilówki są już produktem, 

który można zaciągnąć w stu procentach, nie wychodząc z domu. Można cały proces weryfikacji klienta oraz 

sporządzenia umowy znacznie przyspieszyć, składając właśnie wniosek przez Internet. Niejednokrotnie na każdego 

kredytobiorcę, który zdecyduje się na takie rozwiązanie, czekają różnego rodzaju bonusy i promocje. 

Niezależnie jednak od tego, czy zdecydujemy się na wzięcie pożyczki na raty do 25 000 zł, czy nieco mniejszej 

chwilówki online, warto robić to korzystnie i płacić za nie jak najmniej, czyli ponieść jak najniższe koszty pożyczki. 

Każdy też wie, że w internecie można trafić na różne promocje pożyczek online, gdzie na bardziej atrakcyjnych 

warunkach, czyli po niższych kosztach lub całkowicie za darmo, można wziąć pożyczkę online. Promocja pożyczki 

ratalnej oraz chwilówki sama w sobie jest dosyć korzystnym układem dla osób, które skorzystają z takiej oferty.  

Pożyczka bez zaświadczeń do 25 000 zł – pożyczka w 10 minut 

Bezpiecznie, tanio i na raty. 100% online. Natychmiastowa decyzja, minimum formalności. Pieniądze o każdej porze. 

Pożyczka w 10 minut. Złożenie wniosku o pożyczkę na raty przez Internet sprawia, że nie musimy chodzić do placówki 

udzielającej pożyczek ratalnych z całą dokumentacją, a nasz wniosek zostanie rozpatrzony praktycznie od ręki. 

Jeśli złożymy wniosek o kredyt przez Internet do banku, zostaniemy umówieni z konkretnym konsultantem na 

konkretną godzinę, co sprawia, że oszczędzamy mnóstwo czasu. Wykorzystując możliwość wypełnienia wniosku przez 

Internet, kredyty gotówkowe stają się dla nas produktem równie szybkim i oszczędzającym czas co pożyczki przez 

Internet i chwilówki. 

Warto także wspomnieć, iż wypełnienie internetowego wniosku (wstępnego) umożliwia zapobiegnięcie niepotrzebnemu 

podróżowaniu od banku do banku – możemy od razu, wstępnie przekonać się, czy kredyt zostanie nam przyznany, czy 

może mamy za sobą jakiś negatywny wpis w BIK, o którym nie pamiętaliśmy. Ponadto, zostanie dla nas przygotowana 

oferta, z którą możemy zapoznać się na spokojnie w domu, bez zbędnego stresu, wywołanego obecnością w banku czy 

placówce udzielającej pożyczek pozabankowych. 

Pożyczkodawcy biorą pod uwagę różne źródła dochodów: umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o pracę; 

działalność gospodarcza – zasady ogólne; działalność gospodarcza – ryczałt; działalność gospodarcza – karta 

podatkowa; kontrakt; kontrakt wojskowy, kontrakt marynarski, rolnik; rolnik – produkcja rolna; emerytura; zasiłek 

emerytalny, renta, zasiłki, świadczenia, alimenty. 

Twój portfel świeci pustkami? Spieszymy z pomocą! 

Na Get-money.pl posiadamy bogatą ofertę pożyczek – zarówno krótko, jak i długoterminowych, w tym tanie pożyczki 

na raty. Każdy znajdzie zatem pożyczkę dla siebie – niezależnie czy potrzebuje kilkaset złotych na rachunki, czy kilka 

tysięcy złotych na remont mieszkania, zakup laptopa, hulajnogi elektrycznej lub kilkanaście tysięcy na zakup 

samochodu. To proste! Dodatkowa gotówka dla Ciebie nawet w 15 minut! W przypadku wybrania pożyczki 

krótkoterminowej na 30 dni średnio przypada parę stów na wniosek. Tanie pożyczki pozabankowe na raty najczęściej 

biorą osoby o regularnych dochodach. W przypadku pożyczki na raty średnio przypada 5000 zł na wniosek. 

Proponujemy najbardziej dostępne pożyczki na rynku do 60 000 zł dla każdego klienta nowego i stałego z niską ratą na 

każdą kieszeń. 

https://www.get-money.pl/


Nowa pożyczka na 25000 zł może mieć niskie oprocentowanie, a tym samym pożyczka pozabankowa do 25000 zł 

będzie miała najniższą ratę. Zobacz który parabank oferuje pożyczki pozabankowe długoterminowe na raty online do 

25000 zł bez zaświadczeń. Najlepsza, tania i najtańsza pożyczka do 25000 zł ↑↓. W naszej ofercie znajdziesz najtańszą 

pożyczkę pozabankową z najniższą ratą! Najbardziej wiarygodny ranking pożyczek pozabankowych do 25000 zł, 

również pożyczka na raty przez Internet bez zaświadczeń dla osób zadłużonych z korzystnym okresem spłaty do 96 

miesięcy i kwotą pożyczki nieprzekraczającą 60 tys. zł. Tylko najlepsze oferty pożyczek do 25 tys. zł. Najkorzystniejsze 

chwilówki, tanie pożyczki pozabankowe na raty oraz pożyczki na raty, które mają dużą przyznawalność. 

Uczciwa pożyczka pozabankowa – lekka pożyczka poza 

bankiem 

Wypatrujesz promocji? Skorzystaj z pożyczki Smartney ze zwrotem do 81 dni. Remont, rachunki do spłaty, święta, 

wyjazd wakacyjny, a może co innego? Pożyczki na każdy cel. Poniżej czeka na Ciebie okazja – pożyczka do 60 000 zł 

ze zwrotem gotówki do 81 dni. Nie daj zniknąć promocji. Pożyczka bez zaświadczeń. Przejrzyste warunki. Decyzja w 

15 minut. Wypłata dzisiaj 24/7. Pożyczka do 60 000 zł. Spłata w wygodnych ratach. Prosty wniosek. Minimum 

formalności. Zgarnij do 60 000 zł. Wybrane pożyczki z najwyższą akceptacją. 

Kredyty dla Firm 
Bogata oferta finansowania dla firm, ranking najlepszych kredytów dla firm, specjalnie przygotowany kredyt na start 

(kredyt dla nowych firm), kredyt dla mikrofirm, kredyt inwestycyjny, kredyt obrotowy, kredyt online, jak również 

kredyt na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, który pozwoli Państwu sfinansować daleko 

idące plany i bieżące wydatki. 

Kredyty dla firm nawet od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej, rejestracji spółki na korzystnych 

warunkach w ofercie Getmoney. Kredyt dla firm – zobacz, kto ma najkorzystniejszą ofertę, sprawdź, który bank 

proponuje najkorzystniejsze opcje, najlepsze kredyty firmowe. Poniżej znajdziesz oferty pożyczek i kredytów dla firm. 

Prowadzisz działalność gospodarczą i zastanawiasz się nad możliwością wzięcia kredytu na realizację potrzebnych w 

rozwoju różnorakich celów w firmie. Ich ogromną zaletą jest możliwość przeznaczenia na dowolne cele, nawet te 

prywatne. Bardzo często ta forma zdobywania dodatkowych funduszy jest praktykowana przez jednoosobowe 

działalności gospodarcze. Ponadto bardzo często niektórzy decydują się na wzięcie kredytu gotówkowego dla firmy tuż 

przed wejściem na rynek. Dla naszych klientów przygotowujemy kilka najlepiej dopasowanych do jego potrzeb i 

możliwości spłacania rat. Wtedy wybór na pewno będzie ułatwiony. 

Nie zwlekaj, zapoznaj się z ofertą, którą przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Zastanów się, ile możesz zyskać i 

zapomnij o stratach. Twoja firma zasługuje na najlepsze. 

 

 

Najlepsze kredyty dla firm. Kredyty firmowe – oferta 

BIZNest Kredyt dla Firm do 450 000 zł to kredyt prosty, jak zwykły kredyt gotówkowy dla firm – wystarczy PIT, KPiR 

lub wyciąg z konta, a wstępną decyzję można otrzymać przez telefon nawet w 5 minut. Kredyt dla firm z elastycznie 

dopasowaną ratą, dzięki długiemu okresowi kredytowania. Kredyt dla firm bez zabezpieczeń majątkowych i bez 

poręczeń. Pieniądze na koncie firmowym nawet w 24 godziny. 

BIZnest Kredyt dla firm – nawet do 450 000 zł 
Nest Bank 

 Wygodny kredyt dla firm!  

https://www.get-money.pl/oferta/kredyty/kredyty-dla-firm
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 Decyzja online nawet w 10 minut  

 Pożycz aż do 450 000 zł na dowolny cel  

 Pieniądze otrzymasz na konto do 24 h od podpisania umowy  

Kredyt Firmowy - 0% prowizja przygotowawcza 
Alior Bank 

 do 1 mln zł dla mikrofirm  

 do 3 mln zł dla małych firm  

 decyzja kredytowa w 20 min  

 wymagany PIT za minimum 10 miesięcy działalności  

Kredyt firmowy na selfie 
Alior Bank 

 Kredyt firmowy na selfie – bez wizyty w banku  

 do 600 tys. zł na dowolny cel  

 decyzja kredytowa w 20 minut  

 zdalne: złożenie wniosku i podpisanie umowy  

Kredyt dla firm 
Bank Pekao 

 Potrzebujesz finansowania dla swojej firmy?  

 Właśnie je znalazłeś!  

 0% prowizji za udzielenie kredytu  

 Szybka decyzja kredytowa nawet w 45 minut  

 Do 300 000 zł kredytu  

Szybki sposób na zrealizowanie planów! 

Marzenie o własnej firmie przyświeca chyba każdemu. Wielu jednak czuje obawy, głównie związane z finansami. Tak 

jest również z Tobą? Masz odłożone troszkę pieniędzy, ale to za mało by prowadzić firmę na dłuższą metę? Nie 

przejmuj się! Postaraj się o kredyt dla firm! 

Kiedy mogę zaciągnąć kredyt dla firm? 

Powszechnie istnieje przekonanie, że kredyt gotówkowy dla firmy jest bardzo trudny do zdobycia. Obecnie dzisiejsze 

banki oferują doskonałe rozwiązanie w postaci kredytu gotówkowego nawet jeśli planujesz dopiero wejść na rynek ze 
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swoim biznesem. Jeżeli szukasz odpowiedniego rozwiązania dla swojej przyszłej firmy, to sprawdź co moglibyśmy dla 

Ciebie przygotować! Nawet jeśli dopiero dzień wcześniej zarejestrowałeś działalność gospodarczą możesz znaleźć 

najlepsze rozwiązanie by rozwinąć skrzydła. 

Jaki kredyt warto wziąć? 

Istnieje na rynku wiele rodzajów kredytów. Dobór zależy wyłącznie od indywidualnych preferencji przyszłego 

przedsiębiorcy. Bank nie sprawdza na jaki konkretnie cel mogą być przeznaczone te pieniądze. Żeby wybrać 

odpowiednią ofertę należy porozmawiać z profesjonalistą lub skorzystać z oferty przeglądarek porównujących. Dzięki 

temu łatwiej będzie dopasować kwotę kredytu do Twoich przyszłych wymagań. W trakcie zaciągania kredytu dla firm 

banki sprawdzają zawsze zdolność kredytową i możliwości spłaty. 

Kredyt inwestycyjny, czy warto? 

Kredyt inwestycyjny daje szerokie możliwości dla każdego przedsiębiorcy. Nie jest to rzadkością, że udzielany kwoty 

kredytów przekraczają nawet miliony złotych. Kredyt inwestycyjny jest najlepszą opcją dla osób, które chcą zaistnieć w 

swojej branży. Założeniem kredytu inwestycyjnego jest wsparcie oraz dążenie do uzyskania płynności i trwałości 

finansowej. Na co można przeznaczyć te pieniądze? Tu nie ma reguły! To wszystko zależy od przyszłych preferencji i 

wymagań klienta. Kredyty inwestycyjne mają ogromną zaletę w postaci możliwości grania na giełdzie. Za kwotę nabytą 

z kredytu można nabyć akcje, obligacje lub papiery wartościowe. Sprawdź w porównywarce jakie możliwości kredytu 

inwestycyjnego mogą przygotować dla Ciebie banki udzielające kredytów. 

Jaki kredyt dla firm wziąć najlepiej? 

Do wyboru masz ich kilka rodzajów. Najlepszy to złe określenie – sam musisz wiedzieć, co jest Ci najbardziej 

potrzebne. Na tej stronie, możesz zobaczyć kredyty gotówkowe dla firm, hipoteczne czy inwestycyjne. Na pewno 

domyślasz się, czym się od siebie różnią. 

Rozwiń skrzydła z kredytem gotówkowym! 

Kredyt gotówkowy dla firm możesz przeznaczyć na sfinansowanie dalszych działań – w jego przypadku jednak 

zazwyczaj powinieneś przedstawić jakieś zabezpieczenie, w postaci, chociażby wyciągów z konta. Jeśli natomiast firma 

dopiero zaczęła prosperować, przedstaw bankowi swoje plany, oczywiście udokumentowane w taki sposób, by 

zapewniały, że zysk jest jedynie kwestią czasu. Na tej stronie, znajdziesz banki, które udzielają kredytu każdej firmie – 

także tej, której staż jest niewielki. 

Dochodowy biznes potrzebuje dużego wkładu. Zdobądź go, dzięki kredytowi hipotecznemu! 

Co do kredytu hipotecznego, wygląda on różnie. Czasami możesz przeznaczyć go na dowolny cel, czasami musisz 

określić, co zamierzasz kupić. Różne banki, mają różne ograniczenia, zajrzyj do naszego rankingu 

kredytów oraz porównywarki, które pomogą Ci wybrać najkorzystniejszą opcję właśnie dla Ciebie. Pamiętaj, że 

zabezpieczeniem w tym wypadku będzie hipoteka – może być to hipoteka nieruchomości, którą finansuje kredyt, a 

może być inna, hipoteka zewnętrzna – nawet należąca do osoby trzeciej, na przykład rodziców. 

Chcesz inwestować? Zacznij już dziś z kredytem 

inwestycyjnym! 

Weź pod uwagę także kredyt inwestycyjny, to dzięki niemu możesz osiągnąć najwięcej. Kwoty kredytów, udzielonych 

w zakresie tego produktu są ogromne i sięgają niejednokrotnie kilku milionów złotych. Sprawdź nasz ranking 

kredytów, by dowiedzieć się, gdzie najlepiej pożyczyć znaczącą sumę. 



Dzięki kredytowi inwestycyjnemu masz możliwość rozwinąć swoją działalność gospodarczą lub w ogóle z nią ruszyć. 

Ogólnie rzecz ujmując, ma on finansować Twoje przedsięwzięcia, dążące do powiększenia majątku trwałego. Z tego też 

względu, cele, na jakie kredyt ten możesz przeznaczyć, są ograniczone. Nie powinno Cię to martwić, na pewno 

znajdziesz coś dla siebie – zakup auta, sprzętu, narzędzi, maszyn, to wszystko jest możliwe! Co więcej, kredyt 

inwestycyjny, umożliwia również zakupienie, za otrzymane pieniądze, papierów wartościowych, akcji i udziałów. 

Ponadto, to powinno Cię ucieszyć, możesz kredytem inwestycyjnym, sfinansować także rozbudowę i modernizację 

budynków, związanych z Twoją działalnością gospodarczą. Sprawdź, który bank, najlepiej sprosta Twoim 

oczekiwaniom! 

Pożyczki pozabankowe dla firm do 50 000 zł 

Firmy pożyczkowe wspierają małe i średnie przedsiębiorstwa, zapewniając im finansowanie bez potrzeby 

zabezpieczenia pożyczki, bez poręczycieli i zaświadczeń. Pożyczka dla firm online jest obecnie wyjątkowym 

rozwiązaniem, ponieważ firmy pożyczkowe oferują ją przy niskim oprocentowaniu. Pożyczka dla firm online 

przyznawana jest na podstawie historii przepływów na rachunku bankowym firmy. 

Pożyczki pozabankowe dla firm do 50000 zł są przeznaczone dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. 

Umożliwiają rozwój działalności gospodarczej i generowanie wyższych przychodów. Szybko, łatwo i bezpiecznie. 

Sprawdź najkorzystniejsze pożyczki dla firm i wybierz najlepszą ofertę pożyczki dla firm online na dowolny cel 

związany z prowadzeniem firmy lub spłatę zobowiązań kredytowych. W naszej ofercie dostępna jest nowa pożyczka 

pozabankowa dla firm, udzielana całkowicie online. Szybko, w sposób prosty możesz skorzystać z pożyczki dla firm 

online. Finansowanie działalności – pożyczki dla firm pozabankowe. 

Kredyt dla firm na start – co warto wiedzieć? 

Prowadzenie własnej firmy wiąże się ze sporymi kosztami, zwłaszcza w momencie zakładania działalności. Trzeba 

sfinansować zakup mebli, sprzętów, licencji itp. Jest to zwykle jeden z najtrudniejszych momentów dla przedsiębiorstw, 

niestety nie każdy ma oszczędności i może pozwolić sobie na taki krok. Kredyty dla firm na start są świetnym 

rozwiązaniem. Warto jednak zastanowić się, gdzie wziąć taki kredyt i jaka kwota kredytu okaże się najlepsza. 

Jeśli planujesz wziąć kredyt w banku, pamiętaj, że instytucja ta zobowiąże Cię do spełnienia szeregu wymogów, 

ponieważ jej pracownicy muszą mieć pewność, że będziesz w stanie spłacić całe zobowiązanie. Aby móc wziąć kredyt 

na start w banku, konieczne jest przedstawienie konkretnego biznesplanu firmy. Zanim zatem udasz się do placówki, 

przeanalizuj dokładnie, w jaki sposób chcesz rozwijać firmę i co chcesz osiągnąć. To pozwoli Ci na przygotowanie 

konkretnego i dostosowanego planu biznesowego. Niestety, banki nie udzielają chętnie takich kredytów. Trzeba 

rzeczywiście wykazać się kreatywnością i mieć pomysł na rozwój firmy. Jeśli chodzi o kwotę, jest ona zróżnicowana, 

zwykle można otrzymać od 30 tys. zł do 100 tys. zł. 

Co ciekawe, kredyt bankowy dla firm na start zazwyczaj zakłada otrzymanie pieniędzy dopiero po jakimś czasie 

prowadzenia danej działalności. Takie przedsiębiorstwa muszą już istnieć mniej więcej 12 lub 18 miesięcy. Niestety, dla 

m.in. jednoosobowych działalności nie jest to zbyt opłacalna inwestycja, zwłaszcza gdy właściciele potrzebują 

zastrzyku gotówki typowo na start, czyli przed rozpoczęciem działalności. Ciekawą opcją pożyczkową dla firm, jaką 

proponują banki, jest również kredyt na rachunku bieżącym. Trzeba jednak pamiętać, takie konto musi zazwyczaj 

zostać założone kilka miesięcy wcześniej. Wyklucza to zatem osoby, które dopiero co założyły konto firmowe i 

chciałyby otrzymać pożyczkę na rachunku bieżącym od razu. 

Nie da się także ukryć, że bank z pewnością będzie chcieć poznać Twoją historię kredytową, a także sprawdzić Cię w 

BIK. Jeśli zalegałeś wcześniej z uiszczaniem zobowiązań lub nie masz spłaconych wszystkich kredytów, możesz być 

pewny, że nie otrzymasz kredytu na start w banku. Można jednak skorzystać z atrakcyjnych ofert instytucji 

pozabankowych. 



Kredyt dla firm na dowolny cel – na jaki się zdecydować? 

Przedsiębiorcy, którzy rozwijają swoją firmę, bardzo często potrzebują w odpowiednim momencie dodatkowych 

środków finansowych, które pomogą im rozwijać przedsiębiorstwo. Jednym z szybkich sposobów pozwalającym 

uzyskać pieniądze są kredyty dla firm bez BIK. Takie chwilówki można podpisać w wielu różnorodnych 

instytucjach pozabankowych, gwarantują one, m.in. długi okres kredytowania oraz zapewniają minimum formalności. 

Pożyczki pozabankowe dla firm można brać na dowolny cel, np. na zakup sprzętu, nowych licencji lub rozwój 

stanowisk w firmie. Nie da się ukryć, że niejednokrotnie instytucje pozabankowe oferują o wiele lepsze warunki 

kredytowe na start dla przedsiębiorców. Można pożyczyć praktycznie „od ręki” sporą sumę pieniędzy i dzięki temu móc 

rozwijać swoją firmę. 

Kredyty dla firm online – atrakcyjna oferta bez wychodzenia z domu 

Pożyczkę pozabankową dla firm można podpisać także online, nie wychodząc z domu! Wystarczy znaleźć interesującą 

ofertę chwilówki, wypełnić wniosek znajdujący się online, wybrać kwotę, ilość rat i podpisać umowę. Jeśli nie jesteś 

pewny, jaka pożyczka okaże się dla Ciebie najlepsza, skontaktuj się przed podpisaniem takiej umowy z konsultantem. 

Co istotne, kredyty dla firm online przyznawane są na podstawie zapisów zawartych w Kodeksie cywilnym, jak 

również na podstawie Ustawy o kredycie konsumenckim. Są to zatem bezpieczne transakcje. 

Po wybraniu odpowiedniego kredytu dla firm bez BIK możesz zdecydować się na podpisanie umowy w domu. 

Wystarczy, że omówisz szczegóły z instytucją pozabankową, a kurier przyjedzie do Ciebie w umówionym terminie. 

Ponadto będziesz mieć także możliwość dokładnego przeczytania umowy przed jej podpisaniem. 

Więcej dowiesz się na: https://www.get-money.pl/  
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