Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – Kredyty dla ludności
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

2.

3.

Prowizja przygotowawcza – Kredyt gotówkowy
Prowizja od udzielenia pożyczki pieniężnej pod nazwą: „Pożyczka dla Ciebie“:

9.

Prowizja przygotowawcza:
a) kredyt mieszkaniowy
b) pożyczka hipoteczna
- do 5 lat
- powyżej 5 lat
c) kredyt na sfinansowanie nakładów na nieruchomość „Murowany Biznes”:
- do 10 lat
- powyżej 10 lat
Prowizja przygotowawcza - kredyt z częściową spłatą kapitału z dotacją z WFOŚiGW w Łodzi
Kredyt w rachunku płatniczym (Kredyt odnawialny w rachunku oszczednosciowo-rozliczeniowym):
a) prowizja przygotowawcza
b) prowizja od podwyższenia kredytu w rachunku płatniczym
c) prowizja od obniżenia kredytu w rachunku płatniczym
d) prowizja od odnowienia kredytu w rachunku płatniczym
Prowizja rekompensacyjna w przypadku wcześniejszej całkowitej bądź częściowej spłaty - pobierana do 36
miesięcy od daty zawarcia umowy kredytowej, naliczana od kwoty spłacanej przed terminem określonym w
harmonogramie spłat, płatna w dniu dokonania przedterminowej spłaty
Prowizja za gotowość finansową - gotowość do wypłaty niewykorzystanego kredytu/transzy kredytu - za
okres od postawienia do dyspozycji do dnia wypłaty (dotyczy kredytu mieszkaniowego)
Odroczenie terminu spłaty kredytu (raty kredytu)

10.

Wydanie promesy kredytowej

11.
12.
13.
14.

Zmiana zabezpieczenia kredytu
Sporządzenie na wniosek Klienta opinii bankowej dot. kredytowania
Sporządzenie odpisu dokumentu
Sporządzenie na wniosek Klienta zmian w umowie kredytowej

15.

Sporządzenie na wniosek Klienta wtórnika zaświadczenia dotyczącego zwolnienia zabezpieczenia kredytu

16.

Sprawdzenie pojazdu w Centrum Obsługi Rejestrów Sądowych

4.

5.

6

7.
8.

1

Prowizja przygotowawcza dotycząca kredytu na zakup pojazdów samochodowych „Twoje cztery kółka”:

STAWKA
z ubezpieczeniem

bez ubezpieczenia

2%

3%

z ubezpieczeniem

bez ubezpieczenia

5,00%

9,75%

z ubezpieczeniem

bez ubezpieczenia

5,00%

9,75%
brak prowizji
2%
3%
2%
3%
2%

2% udzielonego kredytu- min.50 zł, max. 200 zł
2% kwoty podwyższanej- min.50 zł, max. 200 zł
0 zł
1% kwoty kredytu- min.50 zł, max. 200 zł
1
3% spłacanej kwoty

2% w stosunku rocznym od postawionej do dyspozycji kwoty
kredytu
1% kwoty prolongowanej min. 50,00 zł
0,2% kwoty kredytu min. 50,00 zł
za każdą promesę
0,2% kwoty kredytu min. 100,00 zł
0 zł
3,00 zł za każdą stronę
0,2% kwoty kredytu min. 50,00 zł
10,00 zł
za każdy wtórnik
25,00 zł
za każde sprawdzenie

Nie więcej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone 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.

