l.p.

wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłat

stawka obowiązująca

I. Prowizja wstępna
1

Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku o kredyt konsumencki

naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu

0%

2

Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku o kredyt lub pożyczkę
zabezpieczoną hipotecznie dla klientów indywidualnych

naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu

0%

3

Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku o kredyt lub pożyczkę dla klientów
naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu
instytucjonalnych ( w tym z dopłatą ARiMR do oprocentowania i CSK)

0%

4

Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji/poręczenia

naliczana od wnioskowanej kwoty gwarancji/poręczenia
płatna jednorazowo

0-0,5% nie mniej niż 50 zł.

II. Prowizja przygotowawcza

1

Prowizja przygotowawcza od kredytu konsumenckiego (z wyłączeniem
kredytów okolicznościowych)
naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub od kwoty
odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych w
ROR i odnowień na kolejne 12 - m-cy) płatna
jednorazowo, przed lub przy postawieniu kredytu do
dyspozycji kredytobiorcy

1) do 12 miesięcy

2) powyżej 12 do 24 miesięcy

2) powyżej 24 miesięcy

0-2%
1-3%

1,5-5%

2

Prowizja przygotowawcza od kredytu konsumenckiego okolicznościowych

naliczana od kwoty udzielonego kredytu
okolicznościowego płatna jednorazowo, przed lub przy
postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy

0-10%

3

Prowizja przygotowawcza od kredytów i pożyczek zabezpieczonych
hipotecznie dla klientów indywidualnych

naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub pożyczki
zabezpieczonej hipoteką, płatna jednorazowo, przed lub
przy postawieniu kredytu/ pożyczki do dyspozycji
kredytobiorcy/pożyczkobiorcy

0,5-2%

4

Prowizja przygotowawcza od kredytów i pożyczek dla klientów
instytucjonalnych (z wyłaczeniem kredytów z dopłatą ARiMR oraz CSK i JST)
0,1-2,%
naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub od kwoty
odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych w
rachunku bieżącym) płatna jednorazowo, przed lub przy
postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy

1) do 12 miesięcy

2) powyżej 12 miesięcy

0,1-3%

5

Prowizja przygotowawcza od kredytów z dopłatą inwestycyjnych
preferencyjnych z dopłatą ARiMR do oprocentowania oraz CSK*

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna
jednorazowo, przed lub przy postawieniu kredytu do
dyspozycji kredytobiorcy

6

Prowizja przygotowawcza od kredytów i pożyczek dla klientów JST

naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub od kwoty
odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych w
rachunku bieżącym) płatna jednorazowo, przed lub przy
postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy

0-2,00%

0-2%

* suma wszystkich prowizji i opłat związanych z kredytem preferencyjnym z pomocą ARiMR udzielonym od 2015 r. nie może przekroczyć stawki prowizji przygotowawczej wskazanej w taryfie

III. Pozostałe opłaty i prowizje

1

liczone od pozostającego do spłaty zadłużenia na
Opłata za obsługę i administrowanie kredytów dla klientów instytucjonalnych dzień 1 stycznia lub na pierwszy dzień kolejnego roku
udzielonych na okresy dłuższe niż 2 lata,
kredytowania (na podstawie dyspozycji i zobowiązania
Kredytobiorcy), płatna w każdym roku kredytowania

2

Prowizja za obsługę kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR (obsługę
dopłat) udzielonych w okresie od 18-09-2012 r. do 31-12-2014 r.

naliczana miesięcznie od salda na ostatni dzień
miesiąca pobierana w pierwszym dniu roboczym
nastepnego miesiąca ( w tym CSK)

0-0,05%

3

Opłata od udzielonej gwarancji i poręczenia

naliczana za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy
obowiązywania gwarancji i poręczeń naliczana od
kwoty gwarancji lub poręczenia ) płatna w ciagu
pierwszych trzech dni każdego miesiąca obowiązywania

0,1-5%

4

Opłata za kontrolę u Kredytobiorcy

od każdej kontroli

0-0,5%

50 zł

5

Zmiana warunków umowy kredytu, pożyczki lub gwarancji z wyjątkiem
prolongaty

naliczana od kwoty kredytu/pożyczki/ gwarancji/
poręczenia pozostałej do spłaty płatna jednorazowo

6

Wydanie informacji skróconej o posiadanych rachunkach kredytowych/opinii
za każdą informację/za każdą opinię
bankowej

7

Wydanie informacji szczegółowej o wierzytelności,

8

Sporządzenie wyjaśnień dotyczących dokonanej przez Bank oceny zdolności
za każde wyjaśnienie
kredytowej,

9

Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku kredytowym

za każdą rozpoczętą stronę

Sporządzenie duplikatu umowy o kredyt/pożyczkę/gwarancję lub
dokumentów związanych z zabezpieczeniem wierzytelności

za każdą rozpoczętą stronę duplikatu

0,01-1,0% - min 80,00 zł

10

40.00 zł

za każdą informację

50.00 zł
0,10 % od kwoty
wnioskowanego kredytu lub
pożyczki nie mniej niż 250 zł.
15.00 zł

15.00 zł

Sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta:
1) kredyty konsumenckie

za każdy harmonogram

2) kredyty inne niż wskazane w pkt. 1

za każdy harmonogram

12

Wydanie wyciągu z rachunku kredytowego

za każdy wydany wyciąg za wyjątkiem za dzień 31-12

13

Wydanie zgody na wykreślenie ustanowionych zabezpieczeń ( hipoteki,
przewłaszczenia na pojeździe mechanicznym, zastaw) z wyłaczeniem
kredytów konsumenckich w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim

za każde wydane zaświadczenie

14

Wydanie zgody na bezciężarowe odłączenie działek

za każde wydane zaświadczenie

15

Wystawienie promesy kredytowej

za każdą wystawiną promesę

11

bez opłat
10.00 zł
5.00 zł

50.00 zł
50.00 zł
0,10 % od kwoty
wnioskowanej kredytu,
pożyczki - min 100,00 zł

Czynności związane z prolongatą terminu spłaty kredytów:

16

1) prolongata na okres do 3 mies.

- od kwoty prolongowanej

naliczane od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo

2) prolongata na okres ponad 3 mies. - od kwoty prolongowanej

17

18

Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu lub przystąpienie do długu osoby
trzeciej

0,10 - 0,5%

nie mniej niż
50,00 zł
0,1- 1% nie mniej niż 100,00
zł

naliczana od kwoty długu
0,5-1,5%

Sporządzenie i wysłanie upomnienia, monitu, wezwania (informacji )
dotyczącego nieterminowej spłaty, niedozwolonego zadłużenia. (nie więcej
niż jedno w miesiącu) zgodnie z umową:

20.00 zł

1) dla kredytów instytucjonalnych i JST

2) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniam hipotecznym klientów indywidulanych
za każde upomnienie/monit/wezwanie/informacj
udzielane do 21-07-2017 r.

3) kredyty konsumenckie w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim
udzielone do 11 marca 2016 r.

7,8 zł
(koszt listu poleconego za
potwierdzeniam odbioru wg
Cennika Usług Poczty
Polskiej S.A.)
7,8 zł
(koszt listu poleconego za
potwierdzeniam odbioru wg
Cennika Usług Poczty
Polskiej S.A.)

3) kredyty konsumenckie w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim
udzielone po 11 marca 2016 r.

bez opłat

4) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniam hipotecznym klientów indywidulanych
udzielane od 22-07-2017

bez opłat

19

Sporządzenie informacji o niewywiązaniu się ze zobowiązań wynikających z
umowy w tym o niedostarczeniu przez Kredytobiorcę w terminach
określonych w umowie dokumentów niezbędnych do prawidłowego
monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej oraz dokumentów
związanych z zabezpieczeniem wierzytelności.

za każdą informacje

20

Wysłanie ponownej informacji do Kredytobiorcy /Pożyczkobiorcy z prośbą
dostarczenia dokumentów (przedsiębiorcy i rolnicy, JST itp.)

za każdą informacje

21

Za udzielenie informacji o kliencie dla innych banków

za każdą informację

22

Za obsługę weksla – za każdą czynność

za każdą obsługę weksla

30.00 zł
20.00 zł
100.00 zł
10.00 zł

W indywidualnych przypadkach dopuszcza się możliwość stosowania innych prowizji i opłat niż przewidzianych w taryfie, ustalonych w umowie z klientem. Decyzje w tym
zakresie podejmuje Zarząd BS.

