Taryfa Prowizji i Opłat

Rozdział 6. Kredyty
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Prowizja przygotowawcza:
1) udzielenie kredytu gotówkowego:
a) dla klientów, którzy posiadają lub otworzą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy i limit kredytowy w postaci karty kredytowej
b) dla klientów, którzy posiadaja lub otworzą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
b) dla pozostałych klientów
2) kredyt odnawialny w ROR
a) udzielenie kredytu w ROR
b) podwyższenie kwoty limitu
c) odnowienie kredytu na kolejny okres roczny
3) udzielenie kredytu hipotecznego:
a) mieszkaniowe
- klienci, którzy posiadają lub otworzą w Banku Spółdzielczym w Białogardzie rachunek ROR wraz z bankowością elektroniczną
- pozostali klienci
- za udzielenie kredytu na spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku
c) konsolidacyjne
d) pożyczki hipoteczne
2. Za czynności związane ze zmianą warunków spłaty należności Banku z tytułu udzielonych kredytów

3.
4.
5.
6.

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 oraz terminu realizacji inwestycji
e) za przedłużenie terminu obowiązywania umowy o kredyt konsumpcyjny w przypadku gdy przedłużenie terminu spowoduje przekwalifikowanie kredytu do
następnej kategorii czasowej
f) za prolongatę spłaty raty kredytu lub odsetek bez przekroczenia terminu obowiązywania umowy o kredyt - od kwoty prolongowanej
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 przewłaszczenia

Tryb pobierania opłaty

naliczana od kwoty udzielonego kredytu,
od kwoty odnowienia kredytu lub od
kwoty podwyższenia limitu (dotyczy
kredytów odnawialnych w ROR), płatna:
– jednorazowo, przed lub przy
postawieniu kredytu do dyspozycji
kredytobiorcy

naliczana od kwoty kredytu pozostałej do
spłaty, płatna jednorazowo

3,5% nie mniej niż 50 zł
5,5% nie mniej niż 50 zł
6,5% nie mniej niż 50 zł
2,00%
2,00%
1,00%

1,50%
2,50%
0,50%
3,50%
3,50%
150,00 zł
120,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
2% nie mniej niż 50 zł

za każdą opinię
za każdą opinię
za każdy duplikat
za każdy duplikat

7. Za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w miesiącu) w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki
a) kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016 r.
b) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do dnia 21 lipca 2017 r.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

za każde upomnienie

c) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od dnia 22 lipca 2017 r.
d) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim udzielone po 11 marca 2016 r.

2% nie mniej niż 30 zł
100,00 zł
50,00 zł
45,00 zł
35,00 zł
7,80 zł
(koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska
S.A.)
bez opłat

8. Za wysłanie wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki
a) kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016 r.
b) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do dnia 21 lipca 2017 r.
c) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od dnia 22 lipca 2017 r.
d) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim udzielone po 11 marca 2016 r.

za każde wezwanie

7,80 zł
(koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska
S.A.)
bez opłat
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9. Za przeprowadzenie kontroli przed wypłatą transzy lub kredytu na cele mieszkaniowe, kredytu konsolidacyjnego, pożyczki hipotecznej:
do kwoty 100.000 zł przyznanego kredytu
powyżej kwoty 100.000 zł przyznanego kredytu
10. Za rozpatrzenie:
zlecenia udzielenia gwarancji lub poręczenia
zlecenia podwyższenia kwoty gwarancji lub poręczenia
zlecenia przedłużenia terminu ważności gwarancji lub poręczenia
11. Za wystawienie promesy udzielenia kredytu, gwarancji lub poręczenia:
do kwoty 300.000 zł
powyżej kwoty 300.000 zł
12. Za udzielenie przez Bank gwarancji lub poręczenia 1)

13. Za przedłużenie terminu ważności gwarancji lub poręczenia 1)

14. Za podwyższenie kwoty gwarancji lub poręczenia 1)
15. Za inną zmianę warunków gwarancji lub poręczenia 1)
16. Za wypłatę z gwarancji lub poręczenia

17. Inne czynności nie ujęte w pkt 11-17
18. Kary za niestosowanie warunków umowy gwarancji lub poręczenia

1)

za każdą kontrolę
75,00 zł
150,00 zł
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
350,00 zł
500,00 zł

naliczana od kwoty zobowiązania Banku,
za każdy rozpoczęty trzymiesięczny
okres ważności tego zobowiązania

1% nie mniej niż 300 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 300 zł

naliczana od kwoty podwyższenia
za każdą zmianę
naliczana od kwoty zgłoszonego
roszczenia, od dnia przelania środków na
rzecz beneficjenta
od kwoty udzielonego zobowiązania
Banku

1% nie mniej niż 300 zł
250,00 zł
oprocentowanie jak za kredyt przeterminowany
według umowy z klientem
0,50%

W przypadku jednoczesnych zmian warunków gwarancji lub poręczenia określonych w pkt 13, 14, 15 i 16 pobiera się jedną prowizję – najwyższą

14

