ROZDZIAŁ 5. KREDYTY I POŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG
1. PROWIZJE ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM KREDYTÓW/POŻYCZEK
1) OPŁATA PRZYGOTOWAWCZA ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU (w przypadku odmowy udzielenia kredytu, pożyczki lub rezygnacji Klienta, opłata nie
podlega zwrotowi):
^ kredyty konsumenckie
^ kredyty/pożyczki zabezpieczone hipotecznie
2) PROWIZJA PRZYGOTOWAWCZA:
^ kredyty gotówkowe konsumenckie z terminem spłaty:
- do 6 miesięcy
- powyżej 6 miesięcy do 24 miesięcy
- powyżej 24 miesięcy do 96 miesięcy
^ kredyty gotówkowe konsumenckie "KREDYT DLA KAŻDEGO"
^ kredyty gotówkowe konsumenckie "ZNAMY SIĘ"
^ kredyty gotówkowe konsumenckie dla pracowników sektora finansowego 2
^ kredyty gotówkowe konsumenckie "Kredyt EKO!"
^ kredyty gotówkowe konsumenckie "AGRO KREDYT"
^ kredyty konsumenckie odnawialne w ROR
^ kredyty konsumenckie odnawialne - dopuszczalne salda debetowe w ROR
^ kredyty mieszkaniowe
^ kredyty mieszkaniowe dla pracowników sektora finansowego 2
^ kredyty konsolidacyjne
^ pożyczki hipoteczne
^ kredyty konsumenckie na wniesienie i uzupełnienie udziałów członkowskich
3) PROWIZJA ZA ODNOWIENIE KREDYTU/LIMITU:
^ kredyty konsumenckie odnawialne w ROR (prowizja pobierana za każdy rok odnowienia kredytu/liczona od kwoty odnowionej)
^ kredyty konsumenckie odnawialne - dopuszczalne salda debetowe w ROR (prowizja pobierana za drugi i każdy kolejny rok funkcjonowania limitu/liczona
od kwoty limitu)

tryb pobierania opłaty/prowizji

OPŁATY I PROWIZJE

jednorazowo (opłata pobierana
w dniu złożenia wniosku)

0,00 zł
0,00 zł

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

naliczana od kwoty
odnawianego kredytu/limitu
(pobierana w dniu odnowienia
kredytu/funkcjonowania limitu w
drugim i każdym kolejnym roku)

7,00%
8,00%
8,50%
4,00% / 6,00%1
5,00%
1,00%
1,00%
od 4,00% do 5,00%
5,00%
5,00%
od 1,00% do 2,00%
1,00%
od 2,50% do 3,50%
3,50%
1,00%
1,00%
5,00%

2. INNE OPŁATY I PROWIZJE
prowizja rekompensacyjna z tytułu wcześniejszej spłaty kapitału
^ kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone przed 21.07.2017 r.
^ kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od 22.07.2017 r. (prowizja pobierana do 36 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytowej) 3
prowizja za udzielenie promesy kredytowej/poręczenia: liczona od kwoty przyrzeczonej (prowizja nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z
kredytu)
prowizja za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki
opłata za czynności związane ze zmianą warunków zawartej umowy o kredyt/pożyczkę (aneks do umowy) z wyjątkiem prolongaty i częściowej
wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego
opłata za sporządzenie, na wniosek kredytobiorcy/pożyczkobiorcy, historii kredytu/pożyczki za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy
opłata za sporządzenie, na wniosek kredytobiorcy, kopii dokumentów/umowy
opłata za opinię stwierdzającą, że Klient nie figuruje jako dłużnik
opłata za opinię stwierdzającą wysokość zadłużenia z tytułu kredytów/pożyczek lub innych tytułów
opłata za opinię niestandardową (zawierającą informacje inne niż poświadczenie figurowania Klienta jako dłużnika oraz stwierdzającą zadłużenie z tytułu
kredytu/pożyczki)
opłata za sporządzenie pisemnej informacji dotyczącej przyczyn odmowy udzielenia kredytu (opłaty nie pobiera się w przypadku informacji pisemnej o
odmowie udzielenia kredytu/pożyczki na skutek wyniku sprawdzenia Klienta w bazie danych)
opłata za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości
opłata za upomnienie związane z niedotrzymaniem warunków umowy w okresie funkcjonowania kredytu/pożyczki
prowizja za restrukturyzację kredytu/pożyczki na wniosek kredytobiorcy/pożyczkobiorcy
prowizja za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej
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:
^ odległość do 30 km od placówki Banku 4
^ odległość powyżej 30 km od placówki Banku 4
opłata za wystawienie i wysłanie monitu w związku z nieterminową spłatą raty kredytu/pożyczki w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki:

naliczana od kwoty spłacanej
przed terminem spłaty
określonym w harmonogramie
spłat, płatna w dniu dokonania
przedterminowej spłaty
kredytu/pożyczki

2,00%

za każdą promesę

2,00% (min. 50,00 zł)

naliczana od kwoty
prolongowanej, płatna
jednorazowo

0,25%

za każdy aneks

100,00 zł

za każdą historię
za każdy dokument

50,00 zł (w tym VAT 23%)
50,00 zł (w tym VAT 23%)
50,00 zł (w tym VAT 23%)
100,00 zł (w tym VAT 23%)

za każdą opinię

150,00 zł (w tym VAT 23%)
za każdą informację

100,00 zł (w tym VAT 23%)

za każdy wniosek
za każde upomnienie
za każdą restrukturyzację
(naliczana od kapitału objętego
restrukturyzacją)
naliczana od kwoty długu, płatna
jednorazowo

50,00 zł
30,00 zł

za każdą kontrolę

^ kredyty/pożyczki udzielone do 11 marca 2016 r.
^ kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do 21.07.2017 r.

za każdy monit

^ kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od 22.07.2017 r.
^ kredyty konsumenckie w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim udzielone po 11 marca 2016 r.
opłata za wystawienie i wysłanie wezwania do zapłaty raty/rat kredytu/odsetek po upływie terminu spłaty w przypadkach określonych w umowie
kredytu/pożyczki:
^ kredyty/pożyczki udzielone do 11 marca 2016 r.
^ kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do 21.07.2017 r.
^ kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od 22.07.2017 r.
^ kredyty konsumenckie w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim udzielone po 11 marca 2016 r.
sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową - osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie Prawa bankowego
oraz innych przepisów prawa
Sporządzenie informacji, komunikacja z osobą, której dane dotyczą, podejmowanie działań na żądanie tej osoby:
^ jedna informacja wydana w ciągu roku kalendarzowego lub w przypadku uzasadnionego żądania (np. zmiana danych)
^ 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

za każde wezwanie

3,00% (min. 50,00 zł)
0,50%

100,00 zł / 0,00 zł4
150,00 zł / 0,00 zł 4
koszt listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru wg
Cennika Usług Pocztowych
0,00 zł
0,00 zł

koszt listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru wg
Cennika Usług Pocztowych
Poczty Polskiej S.A.
0,00 zł
0,00 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%)

za każdą kopię dokumentu

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

prowizja przygotowawcza wynosi 4% pod warunkiem posiadania rachunku ROR lub założenia ROR Standard z kartą debetową i dostępem do IB oraz złożenia deklaracji dotyczącą przekazywania wynagrodzenia
przynajmniej jeden kredytobiorca zatrudniony od minimum 3 miesięcy na podstawie umowy o pracę w instytucjach finansowych nadzorowanych przez KNF (bank krajowy, bank zagraniczny, zakład ubezpieczeń krajowy i
zagraniczny, fundusz emertytalny i towarzystwo emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Domy/Biura Maklerskie, TFI oraz FI , Spółdzielcze Kasy
3
nie więcej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczane od spłacanej przed terminem całości lub części kredytu hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej spłaty. Jeżeli do zakończenia obowiązywania umowy o
kredyt hipoteczny pozostało mniej niż rok, nie więcej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone za okres pozostały do zakończenia umowy.
2

4

opłaty nie pobiera się dla kredytów hipotecznych udzielonych od 22.07.2017 r.

