
                                                                                                                                                       Załącznik do umowy kredytowej 

 

 
WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 
 

Kredyty 

Lp Wyszczególnienie Stawka podstawowa Stawka min. Stawka 

maks. 

1 2 3 4 5 

1 

    
Prowizja od kwoty przyznanych kredytów 

1-4% 50-zł 

 

1a Prowizja od kredytu odnawialnego w ROR 2-3% 50-zl  

2. Prowizja od udzielonych gwarancji, poręczeń, 

regwarancji i awali 

1) na okres do jednego roku 

2) na okres powyżej 1 roku 

od 2%do5% 

od 3,5%do6% 

  

3. Opłata za czynności związane ze zmianą warunków 

umowy kredytu; 

1) prolongata terminu spłaty całości, części kredytu lub 

odsetek 

2)  zabezpieczenia kredytu 

3) innych warunków umowy 

0,5% kwoty 

należności objętej 

zmianą warunków 

spłaty 

50,-zł 200,-zł 

4. Opłata za wydanie na wniosek Klienta: 

1)zaświadczenia stwierdzającego, że   klient nie 

figuruje BS jako dłużnik 

2)za wydanie opinii bankowej  

30,- zł 

50, - zł 

  

5. 

 

Za wysłanie upomnienia -za każdy egzemplarz 

upomnienia 

20,-zł 

 

  

6.  

Za wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek 

lub raty(rat) kredytu 

20,-zł   

7. Za wystawienie zezwolenia na wykreślenie z ksiąg 

wieczystych wpisu hipoteki na rzecz Banku 

30,-zł   

8. Przeprowadzenie przez Bank kontroli u klienta przed 

wypłatą transzy kredytu: 

1) pierwszej inspekcji u kredytobiorcy 

2) każdej następnej inspekcji 

100,- zł 

50, - zł  

  

9.  Prowizja za rozliczenie dopłat do kredytów 

preferencyjnych  kwartalnie 
10,-zł 

  

10. Prowizja za administrację kredytów preferencyjnych. 

Płatna w dniu uruchomienia kredytu 

50 -zł 
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WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 
 

Kredyty 

Lp Wyszczególnienie Stawka podstawowa Stawka min. Stawka 

maks. 

1 2 3 4 5 

1 

    
Prowizja od kwoty przyznanych kredytów 

1-4% 50-zł 

 

1a Prowizja od kredytu odnawialnego w ROR 2-3% 50-zl  

2. Prowizja od udzielonych gwarancji, poręczeń, 

regwarancji i awali 

1) na okres do jednego roku 

2) na okres powyżej 1 roku 

od 2%do5% 

od 3,5%do6% 

  

3. Opłata za czynności związane ze zmianą warunków 

umowy kredytu; 

1) prolongata terminu spłaty całości, części kredytu lub 

odsetek 

2)  zabezpieczenia kredytu 

3) innych warunków umowy 

0,5% kwoty 

należności objętej 

zmianą warunków 

spłaty 

50,-zł 200,-zł 

4. Opłata za wydanie na wniosek Klienta: 

1)zaświadczenia stwierdzającego, że   klient nie 

figuruje BS jako dłużnik 

2)za wydanie opinii bankowej  

30,- zł 

50, - zł 

  

5. Za wysłanie upomnienia/wezwania do zapłaty w 

przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki 

a)kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016r. 

 

b)kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym 

 

c)kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów  

ustawy o kredycie konsumenckim udzielone po 11 

marca 2016r. 

 

20,-zł 

20,zł 

bez opłat 

 

  

6. Za wystawienie zezwolenia na wykreślenie z ksiąg 

wieczystych wpisu hipoteki na rzecz Banku 
30,-zł   

7. Przeprowadzenie przez Bank kontroli u klienta przed 

wypłatą transzy kredytu: 

1) pierwszej inspekcji u kredytobiorcy 

2) każdej następnej inspekcji 

100,- zł 

50, - zł  

  

8.  Prowizja za rozliczenie dopłat do kredytów 

preferencyjnych  kwartalnie 
10,-zł 

  

9. Prowizja za administrację kredytów preferencyjnych. 

Płatna w dniu uruchomienia kredytu 

50 -zł 

  

 

 

 


