
Taryfa prowizji i opłat

 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

- za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu, naliczana od wnioskowanej kwoty 

kredytu, płatna w dniu złożenia wniosku lub najpóźniej w dniu udzielenia kredytu

- w razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania 

umowy kredytu, prowizja nie podlega zwrotowi, natomiast w przypadku udzielenia 

kredytu, zaliczana jest na poczet prowizji przygotowawczej

2. Prowizja przygotowawcza (za udzielenie kredytu):

1) kredyty obrotowe w rachunku bieżącym (prowizja dotyczy poszczególnych rocznych okresów umownych) 2,00%

2) kredyty obrotowe w rachunku bieżącym ,,AGRO PLON"                                                                              

(prowizja za odnowienie kredytu na kolejny 12-miesięczny okres)
2,00%

3) kredyty obrotowe ,,Na hektary" 2,00%

4) kredyty obrotowe/rewolwingowe w rachunku kredytowym:

a) z okresem spłaty do 12 miesięcy 2,30%

b) z okresem spłaty powyżej 12 miesięcy 3,00%

5) kredyty inwestycyjne komercyjne 2,50%

6) kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR 
11)

a) z dopłatą do oprocentowania ze środków ARiMR 2,00%

b) z częściową spłatą kapitału ze środków ARiMR (CSK) 2,00%

7) kredyty Unijne SGB 1,60%

8) kredyty inwestycyjne ,,AGRO ZIEMIA" 2%

3. Prowizja z tytułu gotowości (za niewykorzystanie kredytu) - przypadku kredytów nieodnawialnych: naliczana  stosunku rocznym od kwoty 

niewykorzystanego kredytu postawionego do dyspozycji kredytobiorcy, za ilość dni, 

w których BS Pleszew pozostawał w gotowości do wypłaty kredytu w terminach i 

kwotach określonych w umowie kredytu, płatna w dniu wykorzystania 

niewykorzystanej kwoty kredytu

,- w przypadku kredytów odnawialnych: naliczana w stosunku rocznym od różnicy 

pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji, a kredytem wykorzystanym, za 

każdy dzień niewykorzystania, płatna w terminach spłaty odsetek bez oddzielnej 

dyspozycji Kredytobiorcy

bez prowizji

4. Prowizja rekompensacyjna  (za przedterminową spłatę kredytu) dotyczy kredytów nieodnawialnych i naliczana jest od kwoty kredytu wcześniej niż 14 

dni przed terminem spłaty wynikającym z umowy, w tym harmonogramu, płatna w 

dniu dokonania przedterminowej spłaty kredytu bez prowizji

5. Opłata za administrowanie: kredytami długoterminowymi (dotyczy kredytów obrotowych i inwestycyjnych 

udzielonych na okres powyżej 3 lat), naliczana od kwoty udzielonego kredytu, za 

każdy miesiąc trwania umowy, pobierana miesięcznie w terminie do ostatniego dnia 

każdego miesiąca

1) kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR udzielonych w okresie od 18.09.2012 r. do 31.12.2014 r.
0,016% nie mniej niż 5,00 zł

2) kredyty udzielone od dnia 01.02.2013r. z wyłączeniem kredytów kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR 

oraz kredytów obrotowych w rachunku bieżącym ,,AGRO PLON"
0,015% nie mniej niż 5,00 zł

-kredyty Unijne SGB naliczana miesięcznie po roku od daty zawarcia umowy, od kwoty kredytu na tę datę
0.015%

naliczana miesięcznie począwszy od pierwszego miesiąca po dacie zawarcia umowy

Rozdział 6. Kredyty  

1. Prowizja wstępna (aplikacyjna)

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, kwoty odnowienia kredytu (dotyczy 

kredytów odnawialnych) lub kwoty zwiększającej przyznany kredyt, płatna 

jednorazowo przed wypłatą chociażby części kredytu

0,50%
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3) pozostałe kredyty udzielone do dnia 31.01.2013r. z wyłączeniem kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR pobierana kwartalnie w m-cu kończącym kwartał, począwszy od pierwszego kwartału 

po wypłacie ostatniej transzy kredytu 15,00 zł

6. Za prolongatę spłaty kredytu:                                                                                                                                                                                                    naliczana od kwoty prolongowanej

1) na okres do 1 miesiąca 1,20%

2) na okres od 1 miesiąca do 3 miesięcy 1,70%

3) na okres powyżej 3 miesięcy 2,00%

7. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej za każdy wniosek
30,00 zł

8. Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, z wyjątkiem prolongaty                                                                                                                                      za każdy aneks

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

2) zmiany pozostałych warunków umowy kredytowej w okresie jej trwania 60,00 zł

9. Za restrukturyzacje zadłużenia na wniosek klienta naliczana od kwoty restrukturyzowanej 1,00%

10.
Za wydanie klientom (na ich wniosek) zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu 

kredytów bankowych i innych zobowiązań oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik:
za każdy egzemplarz zaświadczenia 80,00 zł

11. Za wydanie opinii bankowej o kliencie na jego wniosek (w zależności od stopnia złożoności):

za każdą opinię
od 40,00 zł do 200,00 zł

12. Za wydanie promesy kredytowej: za każdą promesę

1) dla rolników 50,00 zł

2) dla pozostałych podmiotów 100,00 zł

13. Za wydanie dokumenu związanego z zabezpieczeniem kredytu w formie hipoteki, zastawu rejestrowego, 

przewłaszczenia lub innego zabezpieczenia
za każdy dokument

20,00 zł

14. Opłata za przechowanie weksla w depozycie, przyjetego na zabezpieczenie kredytu
za każdy weksel 16,00 zł

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

16. Za zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapłacenia za każdy weksel koszt opłaty notarialnej + 100,00 zł

17. Za wydanie duplikatu umowy kredytu
za każdy duplikat

40,00 zł

18. Za sporządzenie i wydanie dokumentu zwiazanego ze zwolnieniem zabezpieczenia w formie hipoteki, 

zastawu rejestrowego, przewłaszczenia i innych za każdy dokument
40,00 zł

19. Za przygotowanie i  wysłanie do dłużnika (kredytobiorcy, poręczyciela i innych):

1) upomnienia o niedopłacie, braku spłaty kredytu i odsetek
za każdy egzemplarz upomnienie 25,00 zł

2) wezwanie do zapłaty zaległych odsetek lub rat kredytu
za każde wezwanie 25,00 zł

3) wysłanie wezwania o wykonanie postanowień umowy kredytowej
za każde wezwanie 25,00 zł

20. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości:
za każdy wniosek 100,00 zł

21. Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywane na życzenie klienta lub za klienta
za każdą czynność 30,00 zł

22. Sporządzenie i wydanie historii operacji na rachunku kredytowym
za każdy dokument 30,00 zł

23.
Stawki prowizji i opłat dla jednostek samorzadu terytorialnego

negocjowane indywidualnie

11)
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.
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WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Prowizja od kwoty udzielonej gwarancji, regwarancji i awalu na okres:

1) do roku 3,00%

2) powyżej roku (za każdy kolejny rok trwania) 2,00%

2. Z tytułu zmiany warunków umowy gwarancji, regwarancji
za każdą zmianę, naliczana od kwoty czynnej gwarancji, poręczenia, regwarancji 2,00%

pobierana od kwoty gwarancji, poręczenia, regwarancji i awalu, naliczana i płatna z 

góry w dniu udzielenia

Rozdział 7. Gwarancje, regwarancje, awale 
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