Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – Kredyty i gwarancje bankowe dla przedsiębiorców i rolników 1 (obowiązuje od 24.08.2020 r.)
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
2.

Przyjęcie, rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja wstępna
Prowizja przygotowawcza2:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

kredyt w rachunku bieżącym
kredyt płatniczy
kredyt obrotowy
kredyt inwestycyjny
kredyt rewolwingowy
kredyt technologiczny
factoring

h) kredyt hipoteczny
i) biznes pożyczka

4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Gotowość wypłaty kredytu: niewykorzystanego limitu kredytu w rachunku bieżącym lub kredytu rewolwingowego,
factoringu, kredytu hipotecznego - prowizja płatna w okresach miesięcznych
Za prolongatę spłaty kredytu, naliczana od kwoty prolongowanej
Wydanie promesy kredytowej
Zmiana zabezpieczenia kredytu
Za zmianę warunków umowy kredytowej, z wyjątkiem prolongaty
Sporządzenie na wniosek Klienta zaświadczenia o braku lub wysokości zadłużenia
Sporządzenie wezwania do zapłaty
Sporządzenie na wniosek Klienta wtórnika zaświadczenia dotyczącego zwolnienia zabezpieczenia kredytu
Sporządzenie na wniosek Klienta opinii bankowej dot. kredytowania
Dokonanie skupu wierzytelności w ramach factoringu

13.

Prowizja z tytułu wystawienia gwarancji

14.
15.
16.

Przedłużenie okresu obowiązywania gwarancji
Sporządzenie odpisu dokumentu
Za przygotowanie umowy o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej; naliczana od kwoty
długu
Prowizja za obsługę dopłat ARiMR3

3.

17.
18.

19.

Prowizja rekompensacyjna pobierana w przypadku kredytu hipotecznego oraz biznes pożyczki
naliczana od kwoty spłacanej przed terminem spłaty określonym w harmonogramie spłat, płatna w dniu dokonania
przedterminowej spłaty kredytu/pożyczki
Sporządzenie opinii dotyczącej warunków kredytowych dla aktualnego lub spłaconego zaangażowania kredytowego

STAWKA
Bez opłat
1,0% kwoty kredytu
0,5% kwoty kredytu
1,0% kwoty kredytu – do roku włącznie
1,5% kwoty kredytu – pow. 1 roku do 3 lat
2,0% kwoty kredytu – pow. 3 lat
1,0% limitu + podatek od towarów i usług (VAT) wg. aktualnie
obowiązującej stawki
1 % kwoty kredytu
2% kwoty pożyczki – do 3 lat
3% kwoty pożyczki – pow. 3 lat
2% w stosunku rocznym od niewykorzystanej kwoty limitu/kredytu
1,0% kwoty prolongowanej min. 100 zł
0,2% kwoty kredytu min. 1 000 zł
0,2% kwoty kredytu min. 100 zł
min. 100 zł
20 zł
25 zł
10 zł
70 zł z VAT
0,3% kwoty nabywanej wierzytelności + podatek od towarów i
usług (VAT) wg. aktualnie obowiązującej stawki
0,75% sumy gwarancji min. 100 zł za każdy rozpoczęty
trzymiesięczny okres obowiązywania – płatna jednorazowo za cały
okres obowiązywania przed wydaniem gwarancji
0,25% za każdy rozpoczęty miesiąc
3 zł za każdą stronę
od 0,5 %
0,03 % naliczana miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu,
pobierana wraz ze spłatą raty odsetkowej
2% spłacanej kwoty
150 zł z VAT

również rolników, jednostki samorządu terytorialnego i pozostałe podmioty niefinansowe w zakresie nieuregulowanym odrębnymi umowami,
Obniżona prowizja przygotowawcza do 50% jej wysokości w przypadku objęcia produktu kredytowego gwarancją FG POIR; obniżona prowizja przygotowawcza do 50% jej wysokości w przypadku
objęcia produktu kredytowego gwarancją spłaty kredytu z regwarancją udzielaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach programu COSME - dotyczy rolnika
3 Dotyczy kredytów z dopłatami ARiMR udzielonych od dnia 26.09.2012r. do dnia 31.12.2014r.
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