Rozdział IV Kredyty
4.1
Lp.
1.

2.

Klienci instytucjonalni

Rodzaj usług (czynności)
Prowizja wstępna (aplikacyjna)

Stawka

0,2 %
Uwaga: Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu płatna jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia
wniosku przez Bank lub rezygnacji Klienta. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta zaliczana jest na poczet prowizji przygotowawczej. Nie dotyczy kredytów udzielanych w konsorcjum bankowym, w którym Bank jest uczestnikiem.

Prowizja przygotowawcza:
1) kredyty w rachunku bieżącym
2) kredyty obrotowe
3) kredyty rewolwingowe
4) kredyty inwestycyjne
5) kredyty konsolidacyjne
6) kredyty na nieruchomości
7) kredyty hipoteczne
8) kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR

1,0 % min 300,00 zł
od 2,0 % min 100,00 zł
2,0 % min 300,00 zł
od 2,0 % min 100,00 zł
od 3,0 % min 400,00 zł
od 2,0 % min 100,00 zł
od 3,0 % min 500,00 zł
1,85 % min 100,00 zł

Uwaga: 1) Prowizja przygotowawcza naliczana jest od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty odnowienia kredytu i płatna jednorazowo przed postawieniem
kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy.
2) W przypadku kredytu w rachunku bieżącym udzielanego na okres dłuższy niż 12 miesięcy prowizja naliczana jest za każdy rozpoczęty rok
trwania umowy w wysokości 1 % i płatna:
a) za okres od 1 do 12 miesiąca funkcjonowania kredytu w pierwszym dniu umownego okresu kredytowania oraz
b) za okres od 13 do 24 miesiąca funkcjonowania kredytu w pierwszym dniu roboczym rozpoczynającym 13 miesiąc funkcjonowania kredytu.

Prowizja z tytułu gotowości:
3.

4.

0,5 % w stosunku miesięcznym
0,1 % w stosunku miesięcznym
Uwaga: 1) W przypadku kredytów nieodnawialnych prowizja naliczana jest od kwoty niewykorzystanego kredytu postawionego do dyspozycji
…………….. Kredytobiorcy, za ilość dni, w których Bank pozostawał w gotowości do wypłaty kredytu w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu.
…………2) W przypadku kredytu rewolwingowego prowizja naliczana jest od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji, a kredytem
…………….wykorzystanym, za każdy dzień niewykorzystania.
3,96 % rocznie, płatne na koniec
Prowizja za obsługę kredytu w rachunku bieżącym
każdego miesiąca po 0,33 % od
Uwaga: Prowizja pobierana jest za pełny miesiąc niezależnie od dnia podpisania umowy kredytowej.
górnej granicy zadłużenia

1) kredyty nieodnawialne
2) kredyty rewolwingowe

Prowizja rekompensacyjna:

5.

1) do 5 lat trwania umowy kredytu
2) powyżej 5 lat trwania umowy kredytu

2,0 % min 50,00 zł
1,0 % min 50,00 zł

Uwaga: Prowizja dotyczy kredytów nieodnawialnych i naliczana jest od kwoty spłacanej przed terminem spłaty określonym w Harmonogramie spłat i płatna
w dniu dokonania przedterminowej spłaty kredytu.

6.

Prowizja od zaangażowania kredytowego:
Prowizja za administrowanie kredytem udzielonym w konsorcjum bankowym organizowanym przez BS

7.

0,25 % min 200,00 zł

Uwaga: Prowizja naliczana jest na dzień 31 grudnia za każdy rozpoczęty roczny okres trwania umowy kredytowej, od aktualnej kwoty kredytu lub dostępnego limitu w
przypadku kredytów odnawialnych i płatna do 31 stycznia kolejnego roku. Nie pobiera się prowizji za rok w którym nastąpiło uruchomienie kredytu.

Uwaga:
Prowizja naliczana jest od salda kredytu na koniec poprzedniego miesiąca i płatna w terminie spłaty raty
……………kredytu (odsetkowej i/lub kapitałowej). Należna jest w całości dla organizatora konsorcjum.

0,01 % w stosunku
miesięcznym nie mniej niż
100,00 zł

Prowizja za zmianę warunków umowy kredytowej na wniosek Klienta:

8.

9.

1) podwyższenie kwoty kredytu – od kwoty podwyższenia
2) skrócenie, wydłużenie okresu kredytowania – od kwoty aktualnego zadłużenia
3) obniżenie marży w okresie kredytowania – od kwoty aktualnego zadłużenia
4) prolongatę spłaty kredytu – od kwoty prolongowanej
5) zmianę zabezpieczenia kredytu
6) przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej – od kwoty długu
7) inne zmiany
Wydanie zaświadczenia / opinii bankowej o kredycie na wniosek Klienta

2,0 % min 200,00 zł
1,0 % min 200,00 zł
0,5 % min 200,00 zł
2,0 % min 100,00 zł
200,00 zł
0,5 % min 100,00 zł
150,00 zł

150,00 zł + VAT

Uwaga: Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej
stawki.

10. Za wydanie promesy kredytowej na podstawie złożonego wniosku kredytowego

Uwaga: Przy zawieraniu umowy kredytowej pobrana opłata zaliczana jest na poczet prowizji przygotowawczej.

11. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki

0,5 % min 150,00 zł
20,00 zł

12.

Za wydanie zezwolenia na:
1) zwolnienie zabezpieczenia w formie hipoteki, zastawu rejestrowego, przewłaszczenia, cesji, itp.
2) wypłatę odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia

13.

Za wysłanie upomnienia / wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub raty (rat) kredytu - od każdego egzemplarza

15,00 zł

14.

Sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniu wynikającym z umowy kredytu, w tym o niedostarczeniu dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej
Kredytobiorcy oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem spłaty kredytu

150,00 zł

Opłata za kontrolę inwestycji/inspekcję techniczną nieruchomości w przypadku kredytu zabez-

15. pieczonego na nieruchomości i/lub kredytu wypłacanego w transzach

40,00zł
30,00 zł

300,00 zł

