
Taryfa prowizji i opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Prowizja przygotowawcza za czynności związne z udzieleniem kredytu/pożyczki i zawarciem umowy:

1) kredyty w rachunku płatniczym (kredyt odnawialny w ROR):

a) za udzielenie 1,90%

b) za odnowienie na kolejne 12-miesięczne okresy 1,70%

2) udzielenie kredytu gotówkowego na okres:

a) do 12 miesięcy 2,50%

b) powyżej 12 miesięcy i do 36 miesięcy 3,50%

c) powyżej 36 4,00%

3) udzielenie kredytu mieszkaniowego na okres:

a) do 5 lat 1,00%

b) powyżej 5 lat do 10 lat 1,25%

c) powyżej 10 lat 1,50%

4) udzielenie pożyczki hipotecznej na okres:

a) do 5 lat 1,90%

b) powyżej 5 lat  do 10 lat 2,50%

c) powyżej 10 lat 3,00%

5) udzielenie kredytu konsolidacyjnego 3,00%

6) udzielenie Kredytu EKO! 2,00%

   - dla posiadaczy ROR 1,00%

2. Pozostałe czynności i usługi bankowe związane z udzieleniem i administrowaniem kredytów/pożyczek

1) prowizja z tytułu gotowości naliczana od kwoty niewykorzystanego 

kredytu
0,00%

2) prowizja rekompensacyjna naliczana od kwoty spłacanej przed 

terminem spłaty określonym w 

harmonogramie spłat, płatna w dniu 

dokonania przedterminowej spłaty 

kredytu/pożyczki

0,00%

3) zmiana warunków umowy kredytowej na wniosek klienta: za każdy wniosek

a) wydłużenie okresu kredytowania poza przewidziany w umowie kredytowej 2,00%

b) zmiana pozostałych warunków umowy kredytowej w okresie jej trwania 15,00 zł

4) za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki naliczana od kwoty prolongowanej

a) na okres do 1 miesiąca 1,00%

b) na okres powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1,50%

c) na okres powyżej 3 miesięcy 2,00%

5) za restrukturyzacje zadłużenia na wniosek klienta dotycząca np. sporządzenie umowy przejęcia długu lub kredytu, umowy ugody, 

porozumienia

naliczana od kwoty objetej umową
1,00%

6) za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu lub kredytu przez innego dłużnika, przystąpienie do długu osoby trzeciej za każdy wniosek 15,00 zł

7) opłata za przechowywanie weksla w depozycie przyjetego na zabezpieczenie kredytu za każdy weksel 16,00 zł

8) za obsługe weksli - przedstawienie weksli do zapłaty, inkaso weksli itp.. za każdą czynność 20,00 zł

9) za zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapłacenia za każde zgłoszenie koszty opłaty notarialnej + 100,00 zł

10) za wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia wobec Banku i/lub braku zobowiązań wobec Banku i/lub zaległości w spłacie - 

na wniosek klienta za każde zaświadczenie 20,00 zł

11) za wydanie zaświadczenia, promesy kredytowej, dokumentu stanowiacego podstawę wpisu hipoteki lub ustanowienie innego 

zabezpieczenia za każdy dokument 10,00 zł

12) za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki za każdy duplikat 15,00 zł

13) za wydanie odpisu umowy kredytu/pożyczki za każdy odpis 20,00 zł

14) za sporządzenie i wydanie  dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego, przewłaszczenia i 

innych związanych ze zwolnieniem zabezpieczenia
za każdy dokument 15,00 zł

15) za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w miesiącu) w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki:

a) dla umów zawartych do 11 marca 2016 r.

b) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym

c) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim udzielone po 11 marca 2016 r. bez opłat

16) za wysłanie wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki

a) dla umów zawartych do 11 marca 2016 r.

b) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym

c) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim udzielone po 11 marca 2016 r. bez opłat

17) za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości za każdy wniosek 30,00 zł

18) za przeprowadzenie inspekcji nieruchomości przed uruchomieniem kredytu/pożyczki i/lub jego(jej) kolejnej transzy za każdą inspekcję 40,00 zł

19) za inne czynności wykonywane na życzenie kredytobiorcy/pożyczkobiorcy lub za kredytobiorcę/pożyczkobiorcę za każdą czynność 20,00 zł

Rozdział 7. Kredyty i pożyczki

za każde upomnienie
koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg 

Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.

za każde wezwanie
koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg 

Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.

naliczana od kwoty udzielonego 

kredytu/pożyczki lub od kwoty odnowienia 

kredytu (dotyczy kredytów w rachunku 

platniczym), płatna:

 – jednorazowo, przed lub przy postawieniu 

kredytu do dyspozycji kredytobiorcy

14


