
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1 Prowizja przygotowawcza:

naliczana od kwoty udzielonego 

kredytu/pożyczki lub od kwoty odnowienia 

kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych w 

ROR), płatna: 

1) udzielenie kredytu gotówkowego:
jednorazowo, przed lub przy postawieniu kredytu 

do dyspozycji kredytobiorcy

a) okres kredytowania do 12 miesięcy  od 2,0% do 8,00% nie mniej niż 50,00zł

b) okres kredytowania powyżej 12 miesięcy od 2,0% do 8,00% nie mniej niż 50,00zł

2) udzielenie/odnowienie kredytu w ROR od 2,0% do 8,00% nie mniej niż 50,00zł

3) udzielenie kredytu hipotecznego:

a) mieszkaniowe od 1,0% do 4,00%nie mniej niż 500,00zł

b) konsolidacyjne od 1,0% do 4,00%nie mniej niż 500,00zł

c) pożyczki hipoteczne od 1,0% do 4,00%nie mniej niż 500,00zł

d) konsumpcyjne zabezpieczone hipotecznie od 1,0% do 4,00%nie mniej niż 500,00zł

e) udzielenie kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych 5,00%

2 Za zmianę warunków spłaty należności z tytułu udzielonego kredytu/pożyczki (dotyczącą wydłużenia okresu 

kredytowania, wysokości rat spłaty należności, zmianę daty spłaty raty kredytu/pożyczki w miesiącu (np. z 5go 

na 10go każdego miesiąca) )                                                                                                                                                                                         

naliczona od kwoty pozostającej do spłaty, 

płatna jednorazowo w dniu podpisania aneksu
2,0% nie mniej niż 50,00zł

3

Prowizja  od wypłat kredytu/pożyczki przed doręczeniem Bankowi dokumentu potwierdzającego prawomocne 

ustanowienie hipoteki/hipotek na rzecz Banku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Naliczona od kwoty udzielonego 

kredytu/pożyczki, pobierana z góry w dniu 

wypłaty kredytu lub I transzy, a następnie 

pierwszego dnia każdego rozpoczętego okresu 

trzymiesięcznego.

a) za pierwszy okres trzymiesięczny   0,30%

b) za każdy następny okres trzymiesięczny 0,50%

4 Za wydanie zgody na bez ciężarowe odłączenie części nieruchomości za każde  wydane zaświadczenie 200,00 zł

5
Za wydanie promesy kredytowej

za każdą promesę, płatna w dniu wydania 

dokumentu
200,00 zł

6
Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki, prawnego zabezpieczenia 

za każdy wydany duplikat, płatna w dniu 

wydania dokumentu
50,00 zł

7 Za wydanie  dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub 

przewłaszczenia

za każdy wydany dokument, płatna w dniu 

wydania dokumentu
50,00 zł

6,60 zł8

Za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w miesiącu) w przypadkach określonych w umowie 

kredytu/pożyczki
za każde wysłane upomnienie 



(koszt listu poleconego za 

potwierdzeniem odbioru wg Cennika 

Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) 
1).

6,60 zł

(koszt listu poleconego za 

potwierdzeniem odbioru wg Cennika 

Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) 
1).

6,60 zł

(koszt listu poleconego za 

potwierdzeniem odbioru wg Cennika 

Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) 
1).

100,00 zł  (+VAT)

100,00 zł  (+VAT)

50,00zł za każdy rok kalendarzowy  

(+VAT)

20,00 zł

10,00 zł

20,00 zł

18 Za sporządzenie wniosku 

a) załącznika PCC   
Za każdy wydany dokument, płatna w dniu 

wydania dokumentu
10,00 zł

b) wniosku do Ksiąg Wieczystych      
Za każdy wydany dokument płatna w dniu 

wydania dokumentu
10,00 zł

19
Opłata za przeglądanie ksiąg wieczystych, KRS, wpisów do ewidencji działalności  gospodarczej, wpisów 

REGON ( w przypadku nie dostarczenia stosownych odpisów, poświadczeń przez klienta)
Od każdego wniosku, płatna w dniu przeglądu

17
Za wysłanie listem priorytetowym lub poleconym dokumentów na życzenie klienta Za każdy wysłany  list 

15

Za sporządzenie historii spłaty kredytu lub ustalenie salda zadłużenia na wskazany dzień za bieżący rok 

kalendarzowy, za okresy poprzednie opłata wzrasta o 50%

Za każdy wydany dokument, płatna w dniu 

wydania dokumentu

16
Za wysłanie listem zwykłym dokumentów na życzenie klienta Za każdy wysłany  list

                                                                                                                                                                                                                                

bez opłat                                                                               

10,00zł

12
Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów lub 

pożyczek udzielonych osobom fizycznym

Za każde wydane zaświadczenie, płatna w dniu 

wydania dokumentu

13
Za wydanie zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik

Za każde wydane zaświadczenie, płatna w dniu 

wydania dokumentu

8

Za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w miesiącu) w przypadkach określonych w umowie 

kredytu/pożyczki
za każde wysłane upomnienie 

9

Za wysłanie wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki za każde wysłane  wezwanie

10 Za zawiadomienie o niedopłacie listem poleconym

Za każde wysłane zawiadomienie                                                                                                                                                                         

Uwaga: w przypadku opóźnienia spłaty kredytu 

o 7 dni

11 Realizacja przelewu z udzielonego kredytu:                                                                                                                              

a) na rachunki prowadzone w Banku                                                                                                                                                       

b) na rachunki prowadzone w innych bankach

Za każdy przelew

14

Za wydanie zaświadczenia o wysokości zapłaconych odsetek
Za każde wydane zaświadczenie, płatna w dniu 

wydania dokumentu



10,00 zł

21 Za wydanie odpisów i kopii dokumentów  

a) sporządzenie jednej kopii dowodu księgowego z roku bieżącego           
Za każdy wydany dokument, płatna w dniu 

wydania dokumentu
5,00 zł

b) sporządzenie jednej kopii dowodu księgowego z lat ubiegłych
Za każdy wydany dokument, płatna w dniu 

wydania dokumentu
10,00 zł

50,00 zł

19
Opłata za przeglądanie ksiąg wieczystych, KRS, wpisów do ewidencji działalności  gospodarczej, wpisów 

REGON ( w przypadku nie dostarczenia stosownych odpisów, poświadczeń przez klienta)
Od każdego wniosku, płatna w dniu przeglądu

20 Przejęcie długu

Naliczona od kwoty kredytu/pożyczki pozostałej 

do spłaty, płatna jednorazowo w dniu podpisania 

przejęcia długu

2,0% nie mniej niż 100,00zł

22 Opłata za administrowanie kredytami hipotecznymi udzielanymi na okres powyżej 1 roku
Naliczana od kwoty zadłużenia, pobierana raz w 

roku
od 0,00% do 5,00%

23 Inne czynności związane z obsługą kredytów i pożyczek nie wymienione w taryfie Płatna jednorazowo w dniu wydania dokumentu

1)
   nie dotyczy kredytów konsumenckich udzielonych po dniu 11.03.2016r.


