Taryfa Prowizji i Opłat
DZIAŁ IV. KREDYTY I POŻYCZKI
Rozdział 1. Kredyty na działalność rolniczą
L.p.
Rodzaj operacji bankowej

Załącznik do Uchwały Nr 18/I/2014 z dnia 20.01.2014 r.
Tryb pobierania
prowizji/opłat

Stawka w % lub zł
podstawowa

minimalna

W rachunku bieżącym na działalność rolniczą

1)

1 opłata administracyjna za przyjęcie
wniosku
2 prowizja wstępna (rozpatrzenie wniosku o
kredyt)
3 prowizja przygotowawcza (postawienie
środków do dyspozycji kredytobiorcy) *

50,00 zł

w dniu złożenia
wniosku

0,0%-1,0%
(od kwoty wnioskowanego kredytu)
od kwoty przyznanego kredytu

w dniu podpisania
umowy

do 20.000 zł

do 100.000 zł

pow.
100.000 zł

min. 100,00 zł
3,25%

4 prowizja dodatkowa od wpłat i wypłat
gotówkowych w okresie korzystania z
kredytu

do 50.000 zł

2,75%

2,25%

każdorazowo
od kwoty
transakcji

1,75%

0,10%

5 prowizja za gotowość finansową

0,00%
miesięcznie
(od średniego stanu niewykorzystanej kwoty kredytu)

2)

AGROKREDYT
1 opłata administracyjna za przyjęcie
wniosku
2 prowizja wstępna (rozpatrzenie wniosku o
kredyt)
3 prowizja przygotowawcza (postawienie
środków do dyspozycji kredytobiorcy) *

w dniu złożenia
wniosku

50,00 zł
0,0%-1,0%
(od kwoty wnioskowanego kredytu)

w dniu podpisania
umowy

2%
(od kwoty przyznanego
kredytu)

100,00 zł

4 prowizja z tytułu automatycznego
odnowienia kredytu na kolejny okres
12 m-cy

w dniu
odnowienia

2%
(od kwoty przyznanego
kredytu)

100,00 zł

5 Prowizja za gotowość finansową
(pobierana w formie oprocentowania
niewykorzystanej kwoty kredytu)

ostatniego dnia
każdego miesiąca

3)

WIBOR 3M

płatniczy na działalność rolniczą
1 opłata administracyjna za przyjęcie
wniosku
2 prowizja wstępna (rozpatrzenie wniosku o
kredyt)
3 prowizja przygotowawcza (postawienie
środków do dyspozycji kredytobiorcy) *

4 prowizja za gotowość finansową

w dniu złożenia
wniosku

50,00 zł
0,0%-1,0%
(od kwoty wnioskowanego kredytu)

w dniu podpisania
umowy

1,0%-2,0%
(od kwoty przyznanego kredytu)

miesięcznie

0%
(od średniego stanu niewykorzystanej kwoty kredytu)

rewolwingowy

4)

1 opłata administracyjna za przyjęcie
wniosku
2 prowizja wstępna (rozpatrzenie wniosku o
kredyt)

w dniu złożenia
wniosku

3
prowizja przygotowawcza (postawienie
środków do dyspozycji kredytobiorcy) *
4

prowizja za gotowość finansową

w dniu podpisania
umowy
miesięcznie

100,00 zł
0,0%-1,0%
(od kwoty wnioskowanego kredytu)
1,5-2,0%
(od kwoty przyznanego
kredytu)

100,00 zł

0%
(od średniego stanu niewykorzystanej kwoty kredytu)

5 prowizja rekompensacyjna (w związku z
0%
w dniu dokonania
(od przedterminowo spłaconej
dokonaniem wcześniejszej spłaty kredytu–
spłaty
kwoty)
powyżej 14 dni)

0,00 zł

5)

obrotowy rolniczy na zakup środków do produkcji rolnej
1 opłata administracyjna za przyjęcie
wniosku
2 prowizja wstępna (rozpatrzenie wniosku o
kredyt)

50,00 zł

w dniu złożenia
wniosku

0,0%-1,0%
(od kwoty wnioskowanego kredytu)

3 prowizja przygotowawcza (postawienie
środków do dyspozycji kredytobiorcy) *

Ø ze spłatą do 12 m-cy

od kwoty przyznanego kredytu
w dniu podpisania
umowy

1,75%

Ø ze spłatą do 24 m-cy

2,25%

Ø ze spłatą do 36 m-cy

2,75%

100,00 zł

4 prowizja rekompensacyjna (w związku z
0%
dokonaniem wcześniejszej spłaty kredytu– w dniu dokonania (od przedterminowo spłaconej
spłaty
powyżej 14 dni)
kwoty)
6)

0,00 zł

obrotowy na działalność rolniczą w rachunku kredytowym
1 opłata administracyjna za przyjęcie
wniosku

50,00 zł

w dniu złożenia
wniosku
2 prowizja wstępna (rozpatrzenie wniosku o
kredyt)

0,0%-1,0%
(od kwoty wnioskowanego kredytu)

3 prowizja przygotowawcza (postawienie
środków do dyspozycji kredytobiorcy) *

od kwoty przyznanego kredytu
płatna w dniu
podpisania
umowy

do 20.000 zł

do 50.000 zł

do 100.000 zł

min. 100,00 zł
3,00%

2,75%

2,25%

4 prowizja rekompensacyjna (w związku z
0%
dokonaniem wcześniejszej spłaty kredytu– w dniu dokonania (od przedterminowo spłaconej
spłaty
powyżej 14 dni)
kwoty)
7)

1,75%
0,00 zł

inwestycyjny na działalność rolniczą
1 opłata administracyjna za przyjęcie
wniosku
2
prowizja wstępna ( rozpatrzenie wniosku o
kredyt)

100,00 zł
w dniu złożenia
wniosku

0,50%
(od wnioskowanej kwoty
kredytu)

3 prowizja przygotowawcza (postawienie
środków do dyspozycji kredytobiorcy)

100,00 zł

od kwoty przyznanego kredytu
do 20.000 zł
płatna w dniu
podpisania
umowy

do 50.000 zł

do 100.000 zł

pow.
100.000 zł

min. 100,00 zł

Ø

ze spłatą do 2 lat

2,50%

2,25%

2,00%

1,75%

Ø

ze spłatą do 5 lat

2,75%

2,50%

2,25%

2,00%

Ø

ze spłatą do 10 lat

3,00%

2,75%

2,50%

2,25%

Ø

ze spłatą do 15 lat

3,25%

3,00%

2,75%

2,50%

4 prowizja rekompensacyjna (w związku z
0%
w dniu dokonania
dokonaniem wcześniejszej spłaty kredytu–
(od przedterminowo spłaconej
spłaty
powyżej 14 dni)
kwoty)
8)

pow.
100.000 zł

0,00 zł

Kredyty „unijne”
1 opłata administracyjna za przyjęcie
wniosku
2 prowizja wstępna ( rozpatrzenie wniosku o
kredyt)
3 prowizja przygotowawcza (postawienie
środków do dyspozycji kredytobiorcy)

100,00 zł
w dniu złożenia
wniosku

0,10%
(od wnioskowanej kwoty
kredytu)

100,00 zł

od kwoty przyznanego kredytu

1,20%

Ø ze spłatą do 2 lat
Ø ze spłatą do 3 lat
Ø ze spłatą do 4 lat

1,50%

w dniu podpisania
umowy

1,80%
2,00%

Ø ze spłatą do 5 lat

4 prowizja rekompensacyjna (w związku z
0%
dokonaniem wcześniejszej spłaty kredytu– w dniu dokonania (od przedterminowo spłaconej
spłaty
powyżej 14 dni)
kwoty)
9)

Kredyty inwestycyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania - udzielone do 17.09.2012r.
1 opłata administracyjna za przyjęcie
wniosku
2 prowizja przygotowawcza (postawienie
środków do dyspozycji kredytobiorcy

w dniu złożenia
wniosku

100,00 zł

w dniu podpisania
umowy

1,0 - 2,0%
(od kwoty przyznanego kredytu)

3 prowizja rekompensacyjna (w związku z
0%
dokonaniem wcześniejszej spłaty kredytu– w dniu dokonania (od przedterminowo spłaconej
spłaty
powyżej 14 dni)
kwoty)
10)

0,00 zł

Kredyty inwestycyjne z częściową spłatą kapitału (CSK) przez ARiMR
1 opłata administracyjna za przyjęcie
wniosku
2 prowizja wstępna
3 prowizja przygotowawcza (postawienie
środków do dyspozycji kredytobiorcy) **
4 prowizja za gotowość finansową
(pobierana w formie oprocentowania
niewykorzystanej kwoty kredytu / transzy)
5 prowizja za rozpatrzenie wniosku o
płatność CSK

w dniu złożenia
wniosku
w dniu złożenia
wniosku

0,0% - 1,0%
(od kwoty wnioskowanego kredytu)

w dniu podpisania
umowy

0,0% - 1,0%
(od kwoty przyznanego kredytu)

miesięcznie, na
koniec każdego
miesiąca

2,0%
w stosunku rocznym, od aktualnie udostępnionej i
niewykorzystanej kwoty kredytu / transzy kredytu

po otrzymaniu
płatności CSK

6 za wyrażenie przez Bank zgody na:
> zmianę/zamianę przeznaczenia
kredytu/wkładu własnego
> zmianę profilu/kierunku prowadzonej
produkcji

jednorazowo, w
dniu wydania
zgody

> sprzedaż użytków rolnych, gospodarstw
rolnych, innych obiektów lub urządzeń
nabytych za kredyt
7 opłata za nie zrealizowanie w terminie
warunku dodatkowego zawartego w
umowie o kredyt - od każdego warunku

8 opłata za niedotrzymanie warunków
korzystania z dofinansowania w formie
CSK, skutkujące zwrotem/ zmniejszeniem
kwoty pomocy
9 prowizja rekompensacyjna (w związku z
dokonaniem wcześniejszej niż ustalono w
umowie spłaty kredytu lub raty kredytu)
11)

0,00 zł

100,00 zł

1,0%
(od kwoty płatności CSK)

100,00 zł

2,00%
(od kwoty zmiany/zamiany)

300,00 zł

1,00%
(od aktualnej kwoty
zadłużenia)

500,00 zł

2,00%
(od kwoty, o którą obniża się
pierwotną kwotę kredytu)

500,00 zł

miesięcznie, na
koniec każdego
miesiąca

kredyty do 100.000 zł - 50,00 zł
kredyty powyżej 100.000 zł - 100,00 zł
w okresie od miesiąca następującego po upływie terminu
realizacji warunku do miesiąca poprzedzającego miesiąc
spełnienia warunku dodatkowego

w najbliższym
terminie spłaty
raty/odsetek

500,00 zł

1,5%
w dniu dokonania
(od przedterminowo spłaconej
spłaty
kwoty)

Kredyty klęskowe z dopłatą ARiMR do oprocentowania - udzielone do 17.09.2012r.
1 opłata administracyjna za przyjęcie
wniosku

w dniu złożenia
wniosku

50,00 zł

100,00 zł

2 prowizja przygotowawcza (postawienie
środków do dyspozycji kredytobiorcy

w dniu podpisania
umowy

1,0 - 2,0%
od kwoty przyznanego kredytu

3 prowizja rekompensacyjna (w związku z
0%
dokonaniem wcześniejszej spłaty kredytu– w dniu dokonania (od przedterminowo spłaconej
spłaty
powyżej 14 dni)
kwoty)
12)

Kredyt gruntowy
1 opłata administracyjna za przyjęcie
wniosku
2 prowizja wstępna (rozpatrzenie wniosku o
kredyt)
3 prowizja przygotowawcza (postawienie
środków do dyspozycji kredytobiorcy *

4 prowizja z tytułu automatycznego
odnowienia dostępnego limitu na kolejny
okres 12 m-cy
13)

0,00 zł

w dniu złożenia
wniosku

100,00 zł
0,0%-1,0%
(od kwoty wnioskowanego kredytu)

w dniu podpisania
umowy

2,00%
(od kwoty przyznanego dostępnego limitu kredytu lub kwoty
zwiększającej dostępny limit)

w dniu
odnowienia
dostępnego limitu

2,00%
(od kwoty odnawianego dostępnego limitu)

Kredyty inwestycyjne i klęskowe z dopłatą ARiMR do oprocentowania udzielane od 18 września 2012 r.
1 opłata administracyjna za przyjęcie
w dniu złożenia
100,00 zł
wniosku
wniosku
2 prowizja wstępna
0,0% - 1,0%
w dniu złożenia
(od kwoty wnioskowanego kredytu)
wniosku
3 prowizja przygotowawcza (postawienie
0,0% - 1,0%
w dniu podpisania
środków do dyspozycji kredytobiorcy) **
(od kwoty przyznanego kredytu)
umowy
4 prowizja za uruchomienie kredytu w
transzach, od każdej transzy z wyjątkiem
kredytów wypłacanych jednorazowo
5 prowizja za gotowość finansową
(pobierana w formie oprocentowania
niewykorzystanej kwoty kredytu / transzy)
6 prowizja za administrowanie kredytem z
dopłatami ARiMR do oprocentowania

w dniu
uruchomienia
transzy
miesięcznie, na
koniec każdego
miesiąca
kwartalnie, na
koniec każdego
kwartału

0,1%
od kwoty transzy

100,00 zł

2,0%
w stosunku rocznym, od aktualnie udostępnionej i
niewykorzystanej kwoty kredytu / transzy kredytu
0,50%
(od aktualnej kwoty
zadłużenia)

50,00 zł

7 za wyrażenie przez Bank zgody na:
> zmianę/zamianę przeznaczenia
kredytu/wkładu własnego
> zmianę profilu prowadzonej produkcji

> wydzierżawienie zakupionych z kredytu
gruntów rolnych pod budowę elektrowni
wiatrowej

jednorazowo, w
dniu wydania
zgody

9 opłata za niedotrzymanie warunków
korzystania z dopłat (z wyjątkiem
opóźnienia w spłacie raty/odsetek)
10 opłata za opóźnienie w spłacie odsetek lub
kapitału powyżej 7 dni skutkujące brakiem
dopłat za ostatni okres odsetkowy
11 prowizja rekompensacyjna (w związku z
dokonaniem wcześniejszej niż ustalono w
umowie spłaty kredytu lub raty kredytu)

300,00 zł

1,00%
(od aktualnej kwoty
zadłużenia)

500,00 zł

500,00 zł

> sprzedaż użytków rolnych, gospodarstw
rolnych, innych obiektów lub urządzeń
nabytych za kredyt objęty dopłatami
8 opłata za nie zrealizowanie w terminie
warunku dodatkowego zawartego w
umowie o kredyt - od każdego warunku

2,00%
(od kwoty zmiany/zamiany)

2,00%
(od kwoty, o którą obniża się
pierwotną kwotę kredytu)

500,00 zł

miesięcznie, na
koniec każdego
miesiąca

kredyty do 100.000 zł - 50,00 zł
kredyty powyżej 100.000 zł - 100,00 zł
w okresie od miesiąca następującego po upływie terminu
realizacji warunku do miesiąca poprzedzającego miesiąc
spełnienia warunku dodatkowego

w najbliższym
terminie spłaty
raty/odsetek

500,00 zł

w dniu spłaty
zaległości

100,00 zł

1,5%
w dniu dokonania
(od przedterminowo spłaconej
spłaty
kwoty)

100,00 zł

* W przypadku pobrania prowizji wstępnej, wysokość prowizji przygotowawczej ulega obniżeniu, tak aby suma prowizji
wstępnej i przygotowawczej nie przekraczała poziomu ustalonego dla prowizji przygotowawczej.
** Suma prowizji wstępnej i prowizji przygotowawczej wynosi 1,0% kwoty udzielonego kredytu.

