
  

Załącznik nr 3 – Kredyty i gwarancje bankowe dla przedsiębiorców i rolników1 (obowiązuje od 01.01.2023 r.) 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA 

1. Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu, naliczana od wnioskowanej 
kwoty kredytu, płatna w dniu złożenia wniosku.  
W przypadku: 
- udzielenia kredytu, zaliczana jest na poczet prowizji przygotowawczej 
- rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy kredytu bądź negatywnego wyniku rozpatrzenia 
wniosku, prowizja nie podlega zwrotowi. 

0,00 % - 0,50% 

2.  Prowizja przygotowawcza2: 

a) kredyt w rachunku bieżącym 1,00% kwoty udzielonego kredytu za każdy rok 

b) kredyt obrotowy  
c) kredyt inwestycyjny 
d) kredyt rewolwingowy  
e) kredyt technologiczny 
f) kredyt termomodernizacyjny 

Kredyt do 1 mln zł: 
 

1,50% kwoty kredytu – do roku włącznie 
2,00% kwoty kredytu – pow. 1 roku do 3 lat 

2,50% kwoty kredytu – pow. 3 lat 

Kredyt pow. 1 mln zł: 
 

1,00% kwoty kredytu – do roku włącznie 
1,50% kwoty kredytu – pow. 1 roku do 3 lat 

2,00% kwoty kredytu – pow. 3 lat 

g) kredyt hipoteczny 2,00% kwoty kredytu 

h) biznes pożyczka 2,00% kwoty pożyczki – do 3 lat 
3,00% kwoty pożyczki – pow. 3 lat 

3. Prowizja administracyjna (za obsługę kredytu): 
- w przypadku kredytów obrotowych odnawialnych naliczana od aktualnego salda zadłużenia na 
dzień poprzedzający termin płatności prowizji  
- w przypadku pozostałych kredytów naliczana od aktualnego salda zadłużenia kapitałowego 
niewymagalnego na dzień poprzedzający termin płatności prowizji  
- płatna w okresach miesięcznych w ostatnim dniu danego miesiąca kalendarzowego 
- obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym została 
podpisana umowa kredytowa 
- pierwsze naliczenie prowizji następuje za pierwszy pełny miesiąc kalendarzowy trwania umowy 
- dotyczy kredytów z wyłączeniem kredytów preferencyjnych 

0,36% rocznie 
(prowizja płatna w okresach miesięcznych) 

4 Prowizja za gotowość wypłaty kredytu: niewykorzystanego limitu kredytu w rachunku bieżącym 
lub kredytu rewolwingowego, factoringu, kredytu hipotecznego płatna w okresach miesięcznych 

2,00% w stosunku rocznym od niewykorzystanej kwoty limitu/kredytu 

5. Za prolongatę spłaty kredytu, naliczana od kwoty prolongowanej 1,00% kwoty prolongowanej min. 500 zł 

6. Wydanie promesy kredytowej 0,25% kwoty kredytu min. 1.500 zł 

7. Zmiana zabezpieczenia kredytu 0,20% kwoty pozostałej do spłaty min. 100 zł 

8.  Za zmianę warunków umowy kredytowej, z wyjątkiem prolongaty 0,20% kwoty pozostałej do spłaty min. 200 zł 

9. Sporządzenie na wniosek Klienta zaświadczenia o braku lub wysokości zadłużenia 100 zł 

10. Sporządzenie przedsądowego wezwania do zapłaty 100 zł 

11. Sporządzenie na wniosek Klienta wtórnika zaświadczenia dotyczącego zwolnienia 
zabezpieczenia kredytu 

50 zł 

12. Sporządzenie na wniosek Klienta opinii bankowej dot. kredytowania, obsługi zadłużenia 100 zł z VAT 

13. Prowizja z tytułu wystawienia gwarancji 0,75% sumy gwarancji min. 100 zł za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres 
obowiązywania – płatna jednorazowo za cały okres obowiązywania przed wydaniem 

gwarancji 

14. Przedłużenie okresu obowiązywania gwarancji 0,25% za każdy rozpoczęty miesiąc 

15. Sporządzenie odpisu dokumentu 5 zł za każdą stronę 

16. Za wydanie duplikatu: 100 zł z VAT 



- umowy kredytowej, 
- dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub 
przewłaszczenia 

17. Za przygotowanie umowy o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej; 
naliczana od kwoty aktualnego zadłużenia 

0,50% - 4,00% 

18. Prowizja za obsługę dopłat ARiMR3 0,03 % naliczana miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu, pobierana wraz ze spłatą 
raty odsetkowej 

19. Sporządzenie opinii dotyczącej warunków kredytowych dla aktualnego lub spłaconego 
zaangażowania kredytowego 

150 zł z VAT 

20. Za wysłanie upomnienia, monitu, wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub raty (rat) kredytu 50 zł za każdy egzemplarz 

21. Potwierdzenie informacji o Kliencie dla firmy audytorskiej( za każdą informację), informacja jest 
przekazywana za zgodą Klienta    

350 zł z VAT 

22. Za przekazanie przez Bank, na pisemny wniosek wnioskodawcy, w formie pisemnej, wyjaśnień 
dotyczących dokonanej negatywnej oceny zdolności kredytowej, naliczana od kwoty 
wnioskowanego kredytu, płatna w dniu złożenia wniosku przez wnioskodawcę 

200 zł z VAT 

23. Opłata za przygotowanie i wysłanie wezwania do dostarczenia dokumentów związanych z 
zabezpieczeniem transakcji (w tym aktualnej polisy ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia 
transakcji), wynikających z Umowy lub na wezwanie Banku. 
Uwaga: nie dotyczy preferencyjnych kredytów z dopłatami z Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 

50 zł  

24. Opłata za przygotowanie i wysłanie wezwania do dostarczenia dokumentów niezbędnych do 
prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej Klienta, wskazanych w Umowie 
lub na żądanie Banku. 
Uwaga: nie dotyczy preferencyjnych kredytów z dopłatami z Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 

50 zł 

 

1 Obowiązuje również rolników, jednostki samorządu terytorialnego i pozostałe podmioty niefinansowe - w zakresie nieuregulowanym odrębnymi umowami; 
2 Obniżona prowizja przygotowawcza do 50% jej wysokości - w przypadku objęcia produktu kredytowego gwarancją FG POIR. 
3 Dotyczy kredytów z dopłatami ARiMR, udzielonych od dnia 26.09.2012r. do dnia 31.12.2014r. 

 


