ROZDZIAŁ 5. KREDYTY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUGI
1. PROWIZJE ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM KREDYTÓW I GWARANCJI
1) opłata za rozpatrzenie wniosku (w przypadku odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji Klienta, opłata nie podlega zwrotowi)
^ kredyty na działalność gospodarczą rolniczą i pozarolniczą (opłata pobierana jest w dniu złożenia wniosku w przypadku, gdy
kwota wnioskowanego kredytu jest równa lub większa niż 20 000 zł)
^ kredyty dla wspólnot mieszkaniowych
^ gwarancje bankowe (wadialne, należytego wykonania umowy)
2) prowizja przygotowawcza (prowizja pobierana jest w dniu uruchomienia kredytu/pierwszej transzy kredytu, liczona od kwoty
udzielonego kredytu):
^ kredyty obrotowe w rachunku kredytowym
^ kredyty obrotowe w rachunku bieżącym
^ kredyty inwestycyjne (w tym SGB Agro i kredyty technologiczne)
^ kredyty inwestycyjno - obrotowe
^ kredyty rewolwingowe
^ kredyty płatnicze
^ kredyty unijne SGB
^ kredyty dla wspólnot mieszkaniowych
^ kredyty rolnicze preferencyjne z pomocą ARiMR (w tym kredyty z częściową spłatą kapitału przeznaczone na sfinansowanie
części kosztów zakupu użytków rolnych MRcsk)2
^ gwarancje bankowe:
- wadialne

- należytego wykonania umowy

tryb pobierania opłaty/prowizji

OPŁATY I PROWIZJE

jednorazowo (w dniu złożenia
wniosku)
jednorazowo (w dniu złożenia
wniosku, naliczana od kwoty
wnioskowanego kredytu)
jednorazowo (w dniu złożenia
wniosku)

0,50% (min. 100,00 zł)

1

naliczana od kwoty przyznanego
kredytu (pobierana jednorazowo w
dniu uruchomienia kredytu)

150,00 zł

150,00 zł

od 0,50% do 5,00%
od 1,00% do 5,00%
od 0,50% do 5,00%
od 0,50% do 5,00%
3,00%
3,50%
od 1,00% do 3,00% (min. 120,00 zł)
2,00% (min. 120,00 zł)
2,00%

za każdą gwarancję (płatna
jednorazowo w dniu wydania
gwarancji)
za każdą gwarancję (płatna
jednorazowo w dniu wydania
gwarancji)
za każdą gwarancję (naliczana od
aktualnej sumy gwarancyjnej i płatna
w okresach rocznych z góry, za każdy
kolejny rok obowiązywania gwarancji,
począwszy od drugiego roku
obowiązywania gwarancji)

3,00% (min. 300,00 zł)

2,00% (min. 300,00 zł)

1,00% (min. 120,00 zł)

^ gwarancje bankowe zabezpieczone blokadą środków pieniężnych na rachunku bankowym lub kaucją pieniężną:
- wadialne

- należytego wykonania umowy

za każdą gwarancję (płatna
jednorazowo w dniu wydania
gwarancji)
za każdą gwarancję (płatna
jednorazowo w dniu wydania
gwarancji)
za każdą gwarancję (naliczana od
aktualnej sumy gwarancyjnej i płatna
w okresach rocznych z góry, za każdy
kolejny rok obowiązywania gwarancji,
począwszy od drugiego roku
obowiązywania gwarancji)

150,00 zł

150,00 zł

100,00 zł

3) prowizja za odnowienie kredytu:

^ kredyty obrotowe w rachunku bieżącym w każdym roku jego funkcjonowania

4) prowizja z tytułu gotowości dotycząca produktu: limit kredytowy na cele obrotowe

5) prowizja za wydłużenie okresu obowiązywania umowy produktu: limit kredytowy na cele obrotowe

roczne wykorzystanie limitu w
przedziale 0%-25% - prowizja 3,00%
roczne wykorzystanie limitu w
przedziale 26% - 50% - prowizja
naliczana od kwoty odnawianego
2,00%
kredytu (pobierana w dniu odnowienia
roczne wykorzystanie limitu w
i naliczana w zależności od stopnia
przedziale 51% - 75% - prowizja
wykorzystania limitu w roku ubiegłym)
1,00%
roczne wykorzystanie limitu w
przedziale 76% - 100% - prowizja
0,50%
naliczana od kwoty
niewykorzystanego limitu kredytowego
0,20%
w stosunku rocznym, płatna
ostatniego roboczego dnia każdego
miesiąca
naliczana od kwoty limitu
podlegającego wydłużeniu, pobierana
1,00%
w dniu zawarcia aneksu do umowy

2. INNE OPŁATY I PROWIZJE
1) prowizja rekompensacyjna z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu/części kredytu:

^ kredyty dla wspólnot mieszkaniowych

^ kredyty na działalność gospodarczą rolniczą i pozarolniczą3

2) prowizja za obsługę kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR udzielonych w okresie od 18.09.2012 r. do 31.12.2014 r.

3) prowizja za udzielenie promesy kredytowej/poręczenia: liczona od kwoty przyrzeczonej
4) prowizja za prolongatę spłaty kredytu

naliczana od kwoty spłacanej przed
terminem spłaty określonym w
harmonogramie, płatna w dniu
dokonania przedterminowej spłaty
kredytu
naliczana od kwoty kredytu spłacanej,
płatna jednorazowo
naliczana miesięcznie od salda
zadłużenia w ostatnim dniu roboczym
każdego miesiąca, pobierana wraz ze
spłatą raty odsetkowej
za każdą promesę (prowizja nie
podlega zwrotowi w przypadku
rezygnacji Klienta z kredytu)
naliczana od kwoty prolongowanej,
płatna jednorazowo

5) opłata za czynności związane ze zmianą warunków zawartej umowy o kredyt/limit/gwarancję (aneks do umowy) z wyjątkiem
za każdy aneks
prolongaty oraz sytuacji, gdy zmniejszenie kwoty udzielonego kredytu/limitu wynika z obniżonej zdolności kredytowej kredytobiorcy
6) opłata za sporządzenie, na wniosek kredytobiorcy, historii kredytu za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy
za każdą historię
7) opłata za sporządzenie, na wniosek kredytobiorcy, kopii dokumentów/umowy
za każdy dokument
8) opłata za sporządzenie na wniosek Klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej lub zdolności kredytowej
za każdą dyspozycję
opłata za niedostarczenie we wskazanym terminie dokumentów niezbędnych do oceny kondycji ekonomiczno - finansowej
za każde wezwanie do dostarczenia
kredytobiorcy (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i
dokumentów
rolników)
opłata za opinię stwierdzającą, że Klient nie figuruje jako dłużnik
opłata za opinię stwierdzającą wysokość zadłużenia z tytułu kredytów/pożyczek lub innych tytułów
za każdą opinię
opłata za opinię niestandardową (zawierającą informacje inne niż poświadczenie figurowania Klienta jako dłużnika oraz
stwierdzającą zadłużenie z tytułu kredytu/pożyczki)
4
za każde upomnienie
opłata za upomnienie związane z niedotrzymaniem warunków umowy w okresie funkcjonowania kredytu
opłata za sporządzenie pisemnej informacji dotyczącej przyczyn odmowy udzielenia kredytu
za każdą informację
opłata za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości
za każdy wniosek
^ dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą
^ dla podmiotów gospodarczych
opłata za czynności związane z dokonaniem oszacowania wartości nieruchomości mającej stanowić/stanowiącej zabezpieczenie
za każdą wycenę
kredytu
opłata za przeprowadzoną inspekcję na terenie budowy lub inwestycji będącej przedmiotem kredytowania przed wypłatą drugiej i
kolejnej transzy kredytu lub w innych przypadkach wynikających z umowy:
za każdą kontrolę
^ odległość do 30 km od placówki Banku
^ odległość powyżej 30 km od placówki Banku
prowizja za restrukturyzację kredytu/pożyczki na wniosek kredytobiorcy/pożyczkobiorcy: liczona od kapitału objętego
restrukturyzacją
prowizja za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej
opłata za wystawienie i wysłanie monitu w związku z nieterminową spłatą raty kredytu w przypadkach określonych w umowie
kredytu
opłata za wystawienie i wysłanie wezwania do zapłaty raty/rat kredytu/odsetek po upływie terminu spłaty do kredytobiorcy i
poręczycieli w przypadkach określonych w umowie kredytu
sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową - osobom, organom i instytucjom uprawnionym na
podstawie Prawa bankowego oraz innych przepisów prawa z wyłączeniem przypadków określonych w art. 110 prawa bankowego
Sporządzenie informacji, komunikacja z osobą, której dane dotyczą, podejmowanie działań na żądanie tej osoby (nie dotyczy
reklamacji):
^ jedna informacja wydana w ciągu roku kalendarzowego lub w przypadku uzasadnionego żądania (np. zmiana danych)

za każdą restrukturyzację (naliczana
od kapitału objętego restrukturyzacją)

1
2

2,00%

0,03%

od 1,00% do 3,00% (min. 120,00 zł)
1,50%
500,00 zł
20,00 zł
50,00 zł (w tym VAT 23%)
200,00 zł (w tym VAT 23%)
100,00 zł
100,00 zł (w tym VAT 23%)
150,00 zł (w tym VAT 23%)
200,00 zł (w tym VAT 23%)
50,00 zł
150 zł (w tym VAT 23%)
50,00 zł
200,00 zł
300,00 zł

100,00 zł
150,00 zł
3,00% (min. 100,00 zł)

naliczana od kwoty długu, płatna
jednorazowo

0,50%

za każdy monit

25,00 zł

za każde wezwanie

50,00 zł

za każdą przekazaną informację

50,00 zł (w tym VAT 23%)

za każde udzielenie informacji

0,00 zł
100,00 zł (w tym VAT 23%)

^ każda kolejna informacja wydana w ciągu roku lub jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione
sporządzenie kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu
^ jedna kopia wydana w ciągu roku kalendarzowego
^ za każdą kolejną kopię wydaną w ciągu roku kalendarzowego
3.INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI NIE WYMIENIONE W TARYFIE

1,00%

za każdą kopię dokumentu

0,00 zł
100,00 zł (w tym VAT 23%)
negocjowane z Klientem

opłata nie dotyczy wniosku o zmianę warunków udzielonego produktu

suma wszystkich prowizji i opłat od czynności bankowych związanych z kredytem preferencyjnym z pomocą ARiMR udzielonym od 2015 r. nie może przekroczyć stawki prowizji przygotowawczej wskazanej w taryfie
nie dotyczy:
- kredytów obrotowych udzielonych w formule umowy ramowej o limit kredytowy na cele obrotowe
- kredytów, w których spłata wynika z przyjętych form zabezpieczenia, np. cesja wierzytelności lub konstrukcji produktu, np. kredyty na działalność deweloperską
- kredytów z okresem kredytowania do 12 miesięcy
4
nie dotyczy:
- monitów i wezwań do zapłaty
- sytuacji gdy z uwagi na niedotrzymanie warunków umowy została podwyższona marża kredytowa, zgodnie z zapisami umowy o kredyt
3

