Taryfa Prowizji i Opłat
Rozdział 5. Kredyty
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Prowizja wstępna

Tryb pobierania opłaty
- za przyjęcie wniosku o udzielenie kredytu, naliczana od wnioskowanej
kwoty kredytu, płatna w dniu złożenia wniosku
- w razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z
podpisania umowy kredytu, prowizja nie podlega zwrotowi, natomiast w
przypadku udzielenia kredytu, zaliczana jest na poczet prowizji
przygotowawczej
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0,10%
(min. 50 zł, max. 1000 zł)

- prowizja nie jest pobierana od kredytów preferencyjnych z dopłatami
ARiMR, kredytów obrotowych AGRO, kredytów dla wspólnot
mieszkaniowych
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Prowizja przygotowawcza 2):
kredyty inwestycyjne i obrotowe z dopłatami ARiMR
kredyty z częściową spłatą kapitału - linia MRcsk
kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą
kredyt w rachunku bieżącym
a) od przyznanego kredytu
do 50.000 zł
od 50.000 zł do 100.000 zł
powyżej 100.000 zł
b) od podwyższenia limitu
do 50.000 zł
od 50.000 zł do 100.000 zł
powyżej 100.000 zł
c) odnowienie na kolejny okres roczny
do 50.000 zł
od 50.000 zł do 100.000 zł
powyżej 100.000 zł
kredyt MIKROFIRMA
do 3 lat
powyżej 3 lat do 5 lat
powyżej 5 lat do 8 lat
kredyt ROLNIK
kredyt płatniczy
z terminem spłaty do 1 miesiąca
z terminem spłaty do 2 miesięcy
z terminem spłaty do 3 miesięcy
kredyt unijny SGB
kredyt POD WPŁYWY
kredyt dla wspólnot mieszkaniowych
kredyt obrotowy AGRO na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej
kredyt inwestycyjny ZAKUP ZIEMI
kredyt inwestycyjny SGB Agro
kredyt inwestycyjno-obrotowy
kredyty obrotowe nieoprocentowane dla producentów rolnych (linia KO)
Za czynności związane ze zmianą warunków spłaty należności Banku z tytułu udzielonych kredytów
a) za zawarcie umowy ugody - od kwoty należności objętej ugodą
b) zmiana prawnego zabezpieczenia kredytu
c) zmiana planu spłaty, w ramach terminu obowiązującej umowy
d) za zmianę terminu, kwoty bądź terminu i kwoty wypłaty transzy kredytu
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naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty odnowienia kredytu
(dotyczy kredytów odnawialnych), płatna jednorazowo przed
postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy
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płatna jednorazowo w dniu złożenia wniosku o kredyt
naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty, płatna jednorazowo
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naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty, płatna jednorazowo
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e) za przedłużenie terminu obowiązywania umowy o kredyt na działalność gospodarczą i rolniczą w przypadku gdy przedłużenie
terminu spowoduje przekwalifikowanie kredytu do następnej kategorii czasowej
e) za przesunięcie terminu spłaty kredytu o preferencyjnym oprocentowaniu z dopłatami z zachowaniem przepisów o
maksymalnym okresie kredytowania
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f) za zamianę terminu spłaty kredytu klęskowego do 2 lat bez stosowania dopłat ARiMR
g) za prolongatę spłaty raty kredytu lub odsetek bez przekroczenia terminu obowiązywania umowy o kredyt - od kwoty
prolongowanej
Prowizja za obsługę kredytów preferencyjnych z dopłatą ARiMR (dotyczy umów zawartych od 18.09.2012 r. do 31.12.2014
r.)
Za udzielenie pisemnej informacji o kliencie na żądanie innego banku – opłatę uiszcza bank
Za wydanie kredytobiorcy zaświadczenia o stanie zadłużenia
Za wydanie odpisu umowy o kredyt
Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub
Za wysłanie upomnienia
Za wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub raty (rat) kredytu
Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu niedostarczenia przez kredytobiorcę dokumentów niezbędnych do
prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej kredytobiorcy, dokumentów związanych z
zabezpieczeniem lub rozliczeniem kredytu
Za sporządzenie:
zawiadomienia o wpływie żądania realizacji sumy gwarancji/poręczenia

2% nie mniej niż 75 zł
1% nie mniej niż 100 zł
2,5% nie mniej niż 125 zł
2% nie mniej niż 45 zł
naliczana miesięcznie, od pozostałej do spłaty kwoty kredytu,
pobierana w terminach spłat odsetek
za każdą opinię
za każdą opinię
za każdy duplikat
za każdy duplikat
za każdy egzemplarz upomnienia
za każde wezwanie

100,00 zł
45,00 zł
45,00 zł
35,00 zł
45,00 zł
45,00 zł

za każde monit

35,00 zł

za każde zawiadomienie

35,00 zł

Tryb pobierania opłaty
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naliczana od wnioskowanej kwoty
naliczana od kwoty podwyższenia
naliczana od salda zobowiązania
za każdą promesę

0,25% nie mniej niż 250 zł
0,25% nie mniej niż 250 zł
0,25% nie mniej niż 250 zł

0,04%

Rozdział 6. Gwarancje, poręczenia
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Za rozpatrzenie:
zlecenia udzielenia gwarancji lub poręczenia
zlecenia podwyższenia kwoty gwarancji lub poręczenia
zlecenia przedłużenia terminu ważności gwarancji lub poręczenia
2. Za wystawienie promesy udzielenia gwarancji lub poręczenia:
do kwoty 300.000 zł
powyżej kwoty 300.000 zł
3. Za udzielenie przez Bank gwarancji lub poręczenia 1)
4. Za przedłużenie terminu ważności gwarancji lub poręczenia 1)

5. Za podwyższenie kwoty gwarancji lub poręczenia 1)
6. Za inną zmianę warunków gwarancji lub poręczenia 1)
7. Za wypłatę z gwarancji lub poręczenia
8. Inne czynności nie ujęte w pkt 1-7
9. Kary za niestosowanie warunków umowy gwarancji lub poręczenia
1)
2)

300,00 zł
500,00 zł
naliczana od kwoty zobowiązania Banku, za każdy rozpoczęty
trzymiesięczny okres ważności tego zobowiązania

1% nie mniej niż 250 zł

naliczana od salda zobowiązania Banku, za każdy rozpoczęty
trzymiesięczny okres ważności tego zobowiązania, licząc od dnia
następnego po upływie okresu, za który już pobrano prowizję

1% nie mniej niż 250 zł

naliczana od kwoty podwyższenia
1% nie mniej niż 250 zł
za każdą zmianę
250,00 zł
naliczana od kwoty zgłoszonego roszczenia, od dnia przelania środków
oprocentowanie jak za kredyt przeterminowany
na rzecz beneficjenta
według umowy z klientem
od kwoty udzielonego zobowiązania Banku
0,50%

W przypadku jednoczesnych zmian warunków gwarancji lub poręczenia określonych w pkt 3, 4, 5 i 6 pobiera się jedną prowizję – najwyższą
prowizja obniżona o 0,25% nie więcej niż 500 zł, pod warunkiem skorzystania z oferty karty kredytowej w Banku
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