
Temat: Usługi bankowe w działalności gospodarczej. 

Firmy również maja swoje pakiety licznych przydatnych usług, które są stale udoskonalane,                     

z przydatkiem zarówno dla przedsiębiorstw mniejszych jak i tych dużych. 

Jedna z ważniejszych usług jest znany nam leasing. Jest to sposób na użytkowanie cudzej rzeczy w 

ramach wykonanej działalności gospodarczej w określonym czasie i za określona płacę .  

Inną, również istotną usługa dla firm jest "firmowy rachunek bieżący" który zapewnia łatwy dostęp 

do pieniędzy we wszystkich oddziałach danego banku. A dzięki specjalnej karcie identyfikacyjnej 

można bez zbędnych formalności dokonywać wypłaty oraz uzyskiwać informacje o rachunku. 

Lokaty umożliwiają poprawę efektywności gospodarowania wolnymi środkami pieniężnymi w 

przedsiębiorstwie. W porównaniu ze środkami przechowywanymi na rachunku bieżącym 

charakteryzują się nieznacznie wyższym oprocentowaniem. 

Dostępne są również tzw. karty debetowe  służące do regulowania płatności w kraju i za granicą. Jest 

możliwość również wypłaty pieniędzy z bankomatu. 

Kredyty to następna bardzo ważna usługa dla firm, przeznaczona na pokrycie płatności wynikających 

z bieżącej działalności gospodarczej. Spłata kredytu następuje zazwyczaj automatycznie z bieżących 

wpływów na rachunek .Taki kredyt jest udzielany na okres jednego roku, jednak jako kredyt 

odnawialny. W razie nagłej konieczności można także skorzystać z tzw. overdraft-u czyli z 

wydłużonym terminem max 30 dni. Dzięki czemu można w sytuacjach przejściowych braków środków 

na rachunku zawsze liczyć na dodatkowe pieniądze. 

Faktoring to szeroki zakres usług świadczących przez faktora na rzecz firmy. Innymi słowy jest to 

finansowanie firmy, kompleksowa obsługa rozliczeń związanych z wierzytelnością oraz 

monitorowanie i obchodzenie wierzytelności również na drodze sądowej.  

Firmy mogą w danym banku założyć tzw. skrytkę sejfową -metalowy pojemnik umacniany na stale w 

skarbcu sejfowym, zaopatrzony w podwójne zapięcie, przechowywane w odpowiednio 

zabezpieczonym pomieszczeniu. Ale również i za użytek owych skrytek pobierane są stosowne opłaty. 

Praca domowa: 

Uzupełnij zdania 

1. Rodzaje usług bankowych to …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Użytkowanie cudzej rzeczy za opłatą nazywamy ………………………………..….. 

3. Poprawę efektywności gospodarowania wolnymi środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie 

umożliwiają ………………………………….. 

4.  ………………………………………….. służą do regulowania płatności w kraju i za granicą. 

5. Kredyt z overdraftem polega na ………………………………………………………………………………………………………. 

6. Finansowanie firmy, kompleksowa obsługa rozliczeń związanych z wierzytelnością oraz 

monitorowanie i obchodzenie wierzytelności również na drodze sądowej to …………………………………….. 

7. Firmy mogą w danym banku założyć tzw. ……………………………………………….., czyli …………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


