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Taryfa Prowizji i Opłat

DZIAŁ IV. KREDYTY I POŻYCZKI
Rozdział 6. Prowizje i opłaty od kredytów i pożyczek nie związanych z działalnością rolniczą lub gospodarczą udzielanych osobom
fizycznym
L.p.
Stawka w % lub zł
Tryb pobierania
Rodzaj operacji bankowej
prowizji/opłat
podstawowa
minimalna
1.

Prowizje i opłaty od kredytów i pożyczek:

1)

odnawialnych w ROR
1) opłata administracyjna za przyjęcie wniosku
prowizja przygotowawcza (za rozpatrzenie
2) wniosku oraz przygotowanie i zawarcie
umowy)
3)

prowizja z tytułu automatycznego odnowienia
kredytu na kolejny okres

w dniu złożenia
wniosku
w dniu podpisania
umowy

w dniu odnowienia

10,00 zł
1% - 3%
50,00 zł

(od kwoty przyznanego
kredytu)
1% - 3%
(od kwoty odnawianego
kredytu)

50,00 zł

gotówkowych

2)
1)

w dniu złożenia
wniosku
2) prowizja przygotowawcza (za rozpatrzenie wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy)

10,00 zł

opłata administracyjna za przyjęcie wniosku

Ø ze spłatą do 6 m-cy
Ø ze spłatą do 12 m-cy
Ø ze spłatą do 24 m-cy
Ø ze spłatą do 36 m-cy
Ø ze spłatą powyżej 36 m-cy
3) prowizja rekompensacyjna** (w związku z
dokonaniem wcześniejszej spłaty kredytu)

1,0% - 2,0%

w dniu podpisania
umowy
(od kwoty
przyznanego
kredytu)

1,5% - 2,5%
2,0% - 3,0%

50,00 zł

2,5% - 4,0%
3,0% - 4,5%
0,00%

w dniu dokonania
spłaty

(od przedterminowo spłaconej kwoty)

mieszkaniowych

3)

1) opłata administracyjna za przyjęcie wniosku

w dniu złożenia
wniosku

2) prowizja przygotowawcza* (za rozpatrzenie
wniosku oraz przygotowanie i zawarcie
umowy)

100,00 zł
od kwoty przyznanego kredytu
do 100.000 zł

pow.
100.000 zł

do 20.000 zł

do 50.000 zł

1,50%

1,25%

1,00%

1,00%

2,00%

2,00%

1,50%

1,50%

min. 100,00 zł

3)

Ø

ze spłatą do 5 lat

Ø

ze spłatą do 10 lat

płatna w dniu
podpisania umowy

Ø

ze spłatą do 15 lat

3,00%

2,50%

2,00%

1,75%

Ø

ze spłatą do 20 lat

x

3,00%

2,50%

2,00%

Ø

ze spłatą pow.20 lat

x

3,50%

3,00%

2,50%

prowizja rekompensacyjna**
(w związku z dokonaniem wcześniejszej spłaty
kredytu w pierwszych 2 latach kredytowania)

4) prowizja za gotowość finansową

2,00%
w dniu dokonania
spłaty

(od przedterminowo spłaconej kwoty)

w dniu
uruchomienia
kolejnej transzy
kredytu

0,20%
(od kolejnej transzy kredytu)

sezonowych

4)
1)

w dniu złożenia
wniosku
2) prowizja przygotowawcza* (za rozpatrzenie wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy)
opłata administracyjna za przyjęcie wniosku

Ø

ze spłatą do 12 m-cy

dla Posiadaczy ROR
dla pozostałych klientów
Ø ze spłatą do 10 m-cy

w dniu podpisania
umowy
(od kwoty
przyznanego
kredytu)

10,00 zł

1,50%
50,00 zł

2,50%
4,00%

„Dla Ciebie”

5)
1)

w dniu złożenia
wniosku
2) prowizja przygotowawcza* (za rozpatrzenie wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy)
opłata administracyjna za przyjęcie wniosku

Ø

ze spłatą do 12 m-cy

Ø

ze spłatą do 24 m-cy

Ø

ze spłatą do 36 m-cy

10,00 zł

1,00%

w dniu podpisania
umowy
(od kwoty
przyznanego
kredytu)

2,00%
3,00%
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50,00 zł
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pożyczek hipotecznych

6)

1) opłata administracyjna za przyjęcie wniosku
2) prowizja przygotowawcza* (za rozpatrzenie
wniosku oraz przygotowanie i zawarcie
umowy)
Ø

ze spłatą do 5 lat

Ø

ze spłatą do 10 lat

Ø
ze spłatą do 15 lat
3) prowizja rekompensacyjna** (w związku z
dokonaniem wcześniejszej spłaty pożyczki)
4) prowizja za gotowość finansową

w dniu złożenia
wniosku

100,00 zł
od kwoty przyznanego kredytu

płatna w dniu
podpisania umowy

do 20.000 zł

do 50.000 zł

do 100.000 zł

pow.
100.000 zł

2,25%

2,00%

1,75%

1,50%

2,50%

2,25%

2,00%

1,75%

3,00%

2,75%

2,50%

2,25%

0,00%

w dniu dokonania
spłaty

(od przedterminowo spłaconej kwoty)

w dniu
uruchomienia
kolejnej transzy

0,20%
(od kolejnej transzy kredytu)

na zakup środków transportu

7)
1)

w dniu złożenia
wniosku
2) prowizja przygotowawcza (za rozpatrzenie wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy)
1,00%

Ø ze spłatą do 6 m-cy
Ø ze spłatą do 12 m-cy
Ø ze spłatą do 24 m-cy
Ø ze spłatą do 36 m-cy
Ø ze spłatą do 48 m-cy

w dniu podpisania
umowy
(od kwoty
przyznanego
kredytu)

1,50%
2,00%

1) opłata administracyjna za przyjęcie wniosku

100,00 zł

2,50%
3,00%
3,50%

Ø ze spłatą do 60 m-cy
konsolidacyjnych

8)

10,00 zł

opłata administracyjna za przyjęcie wniosku

do

w dniu złożenia
wniosku

20.000 zł

50,00 zł

pow. 20.000 zł

100,00 zł

2) prowizja przygotowawcza* (za rozpatrzenie wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy)
Ø ze spłatą do 12 m-cy

Ø powyżej 12 m-cy

w dniu podpisania
umowy o kredyt
(od kwoty
przyznanego
kredytu)

2,0% plus 0,1% za każdy kolejny rok kredytowania

gotówkowych zabezpieczonych blokadą środków na r-ku bankowym lub kaucją pieniężną

9)
1)

opłata administracyjna za przyjęcie wniosku

w dniu złożenia
wniosku

2) prowizja przygotowawcza*
w dniu podpisania
(za rozpatrzenie wniosku oraz przygotowanie i
umowy
zawarcie umowy)
2.

2,00%

10,00 zł
0,5%
(od kwoty przyznanego
kredytu)

50,00 zł

Czynności związane ze zmianą umowy kredytowej:
1) opłata administracyjna za przyjęcie wniosku o
udzielenie prolongaty w spłacie kredytu
konsumenckiego
2) opłata administracyjna za przyjęcie wniosku o
przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia
3) prolongata terminu spłaty kredytu (raty kredytu)
lub pożyczki konsumenckiej oraz sporządzenie
nowego harmonogramu spłaty lub
zrestrukturyzowanie zadłużenia

10,00 zł
opłata w dniu
złożenia wniosku

prowizja w dniu
podpisania aneksu

4) zwiększenie limitu kredytu w ROR

5) sporządzenie nowego harmonogramu spłaty
kredytu na wniosek klienta w przypadku
wcześniejszej spłaty części kredytu

prowizja w dniu
wysłania lub
doręczenia nowego
harmonogramu

do

10.000 zł

–

20,00 zł

pow. 10.000 zł

–

50,00 zł

1,00 - 2,00%
(od kwoty prolongowanej)

50,00 zł

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

50,00 zł

0,3%
(od pozostałej do spłaty
kwoty kredytu)

30,00 zł

6) zmiana oprocentowania na wniosek klienta w
trakcie trwania umowy o kredyt
7) zmiana zabezpieczenia kredytu

100,00 zł
50,00 zł

opłata każdorazowo

8) sporządzenie aneksu do umowy o kredyt lub
35,00 zł

umowy zabezpieczenia *
9) sporządzenie dodatkowej oceny zdolności
kredytowej, umów lub aneksów w związku z
przejęciem zadłużenia

prowizja
każdorazowo
w dniu podpisania
umowy/aneksu

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

30

100,00 zł
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3.

Wydanie na wniosek klienta:
1) oceny sytuacji ekonomicznej podmiotu

100,00 zł

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

40,00 zł

3) odpisu umowy o kredyt

40,00 zł

4) zezwolenia na dokonanie wykreślenia zastawu
z dowodu rejestracyjnego
opłata każdorazowo
5) zezwolenia na bezciężarowe odłączenie działki
z księgi wieczystej z wpisaną hipoteką na rzecz
Banku (opłata od każdej działki)

20,00 zł

100,00 zł

6) zgody na wypłatę odszkodowania na rzecz
Klienta
7) zezwolenia na przystąpienie do długu

20,00 zł
20,00 zł

8) promesy kredytowej

100,00 zł

9) w formie pisemnej wyjaśnienia dotyczącego
dokonanej przez Bank oceny zdolności
kredytowej
4.

prowizja
każdorazowo

0,2%
kwoty wnioskowanego
kredytu

Czynności związane z zabezpieczeniem spłaty kredytu:
1) sporządzenie w zastępstwie klienta wniosku o
wykreślenie zastawu z Sądowego Rejestru
Zastawów
2) sporządzenie w zastępstwie klienta wniosku o
wykreślenie wpisu hipotecznego

25,00 zł

25,00 zł

opłata każdorazowo

3) ponowne wydanie zaświadczenia o
wygaśnięciu wierzytelności zabezpieczonej
hipoteką lub zastawem
5.

50,00 zł

Czynności związane z nienależytym wykonywaniem warunków umowy o kredyt lub pożyczkę konsumencką:
1) wystawienie i doręczenie lub wysłanie monitu /
upomnienia - nie więcej niż jedno w okresie
rozliczeniowym
(np. przy opóźnieniu w spłacie, nie spełnieniu
warunku umowy, w tym aktualizacji polisy)
2) wystawienie i doręczenie lub wysłanie
wezwania do zapłaty - w przypadkach
określonych w umowie
3) przeprowadzenie inspekcji u kredytobiorcy /
pożyczkobiorcy w przypadkach określonych w
umowie

6.

100,00 zł

opłata od każdego
monitu

30,00 zł

opłata od każdego
wezwania

50,00 zł
50,00 zł

do 30 km
opłata każdorazowo
pow. 30 km

(w jedną
stronę)

100,00 zł

Czynności związane z windykacją należności:
1) realizacja upoważnienia do potrącania części
wynagrodzenia za pracę
2) wezwanie do wydania przedmiotu
przewłaszczenia
3) wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego
(BTE) i skierowanie wniosku o nadanie klauzuli
wykonalności lub wystawienie pozwu do Sądu

35,00 zł
100,00 zł
opłata
każdorazowo

100,00 zł

4) wypełnienie weksla in blanco i wezwanie do
wykupu weksla

100,00 zł
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