Taryfa Prowizji i Opłat
DZIAŁ IV. KREDYTY I POŻYCZKI
Rozdział 5. Pozostałe opłaty i prowizje dotyczące kredytów na działalność rolniczą i gospodarczą
L.p.
Rodzaj operacji bankowej

Tryb pobierania
prowizji/opłat

Stawka w % lub zł
podstawowa

minimalna

1.

Czynności związane ze zmianą umowy kredytowej dokonywane na wniosek klienta:

1)

opłata administracyjna za przyjęcie
wniosku o udzielenie prolongaty w spłacie
kredytu, restrukturyzację zadłużenia lub
przejęcie zadłużenia

2)

prolongata terminu spłaty kredytu (raty
kredytu) lub zrestrukturyzowanie
zadłużenia

3)

zwiększenie limitu kredytu w rachunku
bieżącym

4)

sporządzenie nowego harmonogramu
spłaty kredytu w przypadku wcześniejszej
spłaty części kredytu

5)

w dniu złożenia
wniosku

do

pow. 10.000 zł

zmiana zabezpieczenia kredytu

7)

sporządzenie aneksu do umowy o kredyt
sporządzenie dodatkowej oceny zdolności
kredytowej, umów lub aneksów w związku
z przejęciem zadłużenia

– 100,00 zł

2,0-3,0%
(od kwoty zwiększającej limit)

50,00 zł

prowizja w dniu
0,3%
wysłania lub
(od pozostałej do spłaty kwoty
doręczenia nowego
kredytu)
harmonogramu

30,00 zł

200,00 zł
opłata
każdorazowo

300,00 zł
50,00 zł

prowizja
każdorazowo
w dniu podpisania
umowy/aneksu

0,5% - 2%
(od kwoty przejmowanego
długu)

2.

Wydanie na wniosek klienta:

1)

oceny sytuacji ekonomicznej podmiotu

500,00 zł

2)

wydanie zaświadczenia stwierdzającego
zadłużenie z tytułu kredytów bankowych,
innych tytułów lub, że klient nie figuruje
jako dłużnik

100,00 zł

3)

odpisu umowy o kredyt

5)

zezwolenia na bezciężarowe odłączenie
działki z księgi wieczystej z wpisaną
hipoteką na rzecz Banku (opłata od każdej
działki)

6)

zaświadczenia potwierdzającego
posiadanie zdolności kredytowej

7)

promesy kredytowej

8)

3.
1)

2)

w formie pisemnej wyjaśnienia
dotyczącego dokonanej przez Bank oceny
zdolności kredytowej

50,00 zł

100,00 zł

prowizja w dniu
podpisania aneksu

lub umowy zabezpieczenia*
8)

–

1,0-2,5%
(od kwoty prolongowanej /
restrukturyzowanej)

zmiana oprocentowania w trakcie trwania
umowy o kredyt

6)

10.000 zł

100,00 zł

50,00 zł

opłata
każdorazowo

100,00 zł

100,00 zł

prowizja
każdorazowo

Czynności związane z zabezpieczeniem spłaty kredytu, tj.:
sporządzenie w zastępstwie klienta
wniosku o wykreślenie zastawu z
Sądowego Rejestru Zastawów
opłata
każdorazowo
sporządzenie w zastępstwie klienta
wniosku o wykreślenie wpisu hipotecznego
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0,1%
kwoty kredytu

200,00 zł

0,2%
kwoty wnioskowanego kredytu

200,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

3)

ponowne wydanie zaświadczenia o
wygaśnięciu wierzytelności
zabezpieczonej
hipoteką lub zastawem **

opłata
każdorazowo

50,00 zł

4.

Czynności związane z nienależytym wykonywaniem warunków umowy o kredyt:

1)

wystawienie i doręczenie lub wysłanie
monitu / upomnienia
(np. przy opóźnieniu w spłacie, nie
spełnieniu warunku umowy, w tym
aktualizacji polisy)

2)

wystawienie i doręczenie lub wysłanie
wezwania do zapłaty

opłata od każdego
monitu

50,00 zł

opłata od każdego
wezwania

100,00 zł

3)

przeprowadzenie inspekcji u kredytobiorcy

4)

wypowiedzenie umowy o kredyt

5.

Czynności związane z windykacją należności:

1)

realizacja upoważnienia do potrącania
części wynagrodzenia za pracę

35,00 zł

2)

wezwanie do wydania przedmiotu
przewłaszczenia

300,00 zł

3)

wystawienie bankowego tytułu
egzekucyjnego (BTE) i skierowanie
wniosku o nadanie klauzuli wykonalności
lub wystawienie pozwu do Sądu

opłata
każdorazowo

do 30 km
pow. 30 km

opłata w dniu
wypowiedzenia

opłata
każdorazowo

200,00 zł

300,00 zł

wypełnienie weksla in blanco i wezwanie
do wykupu weksla

6.

Rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji w trybie expresowym
rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji
kredytowej w dniu złożenia kompletnego
wniosku - tryb expresowy

100,00 zł

100,00 zł

4)

-

(w jedną
stronę)

300,00 zł

w dniu podpisania
umowy

0,5%
(od kwoty przyznanego kredytu poprzez podwyższenie prowizji
przygotowawczej)

* opłata pobierana wyłącznie od aneksów bezpośrednio związanych z wnioskiem klienta, nie pobiera się opłat za aneksy do
dodatkowych umów, sporządzane wskutek wnioskowanej zmiany - np. zmiana hipoteki zabezpieczającej kilka wierzytelności
** opłatę pobierana jest w przypadku udokumentowana wcześniejszego wydania dokumentu
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