
Lp. Rodzaj czynności/usługi Sposób naliczania prowizji/opłat
Tryb pobierania 

prowizji/opłat
Stawka w zł lub %

1. Prowizja:

1) za udzielenie kredytu, pożyczki 
1 5%

2) za odnowienie kredytu w ROR 0,5% nie mniej niż 50 zł.

3) za odnowienie debetu dopuszczalnego w ROR 10 zł.

2. Prowizja rekompensacyjna (za wcześniejszą spłatę kredytu)

1) kredyty podlegające zapisom ustawy o kredycie konsumenckim bez opłat

2) kredyty niepodlegające zapisom ustawy o kredycie konsumenckim 1,5% - 2%

3. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki na wniosek Klienta od kwoty objętej prolongatą płatna od każdej prolongaty 1%

4. Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki na wniosek Klienta, z wyjątkiem 

prolongaty: 
2

a) podwyższenie kwoty od kwoty podwyższenia jednorazowo od 1% do 3%

b) zmiana spłaty z rat równych na malejące i z malejących na równe od kwoty objętej zmianą jednorazowo 0,2% nie mniej niż 200 zł.

c) odroczenie (jednorazowo)spłaty kapitału w okresie kredytowania od kwoty kredytu pozostającego do spłaty x

d) zmiana prawnego zabezpieczenia jednorazowo 200 zł

e) inne (np. zmiana oprocentowania, zmiana harmonogramu spłat w zakresie kwot i terminów 

rat)
jednorazowo 200 zł

5. Dyskonto weksla 20 zł

6. Inkaso weksla 20 zł

7. Za zgłoszenie weksla do protestu w razie niezapłacenia jednorazowo koszt opłaty notarialnej + 100 zł

8. Za wydanie promesy kredytowej jednorazowo 100 zł

9. Za wydanie opinii bankowej na wniosek Klienta każdorazowo 123 zł (100 zł + 23% VAT)

10. Za wydanie zaświadczenia o spłaconym kredycie każdorazowo 123 zł (100 zł + 23% VAT)

11. Za wydanie zaświadczenia o historii udzielonego kredytu każdorazowo 61,50 zł (50 zł + 23% VAT)

12. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki każdorazowo 30,75 zł (25 zł + 23% VAT)

13. Za sporządzenie i wydanie dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie 

hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia
50 zł

14. Za sporządzenie i wysłanie przypomnienia (monitu), wezwania do zapłaty zaległych 

odsetek lub rat kredytu/pożyczki                                                             
od każdego egzemplarza każdorazowo 7,80 zł

kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim 

udzielone po 11 marca 2016 r.
bez opłat

15. Wezwanie Klienta do dostarczenia dokumentów wymaganych zgodnie z umową 

kredytu 
3 od każdego egzemplarza każdorazowo 7,80 zł

16. Inspekcja nieruchomości 
4 za każdą inspekcję jednorazowo 150 zł

17. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działki każdorazowo 100 zł

18.
Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywane na życzenie Klienta lub za 

Klienta np. opłata za badanie wpisów w KW nieruchomości dokonane przez pracownika Banku
każdorazowo 61,50 zł (50+23% VAT)

2 
 w sytuacji, gdy w umowie kredytu dokonuje się jednocześnie kilku zmian, za które Bank z godnie z niniejszą Tabelą zastrzega sobie prawo pobrania prowizji lub opłaty, 

   pobierana jest tylko jedna prowizja lub opłata - najwyższa kwotowo.
3
 nie pobiera się opłaty za przypomnienie wysłane przed upływem terminu dostarczenia dokumentu, którego dotyczy przypomnienie.

4
 opłata pobierana jest za inspekcję nieruchomości dokonywaną na wniosek Klienta (np. w związku z realizacją wypłaty transzy kredytu).

1
  wysokość prowizji może ulec obniżeniu, a jej ostatetczna stawka określana jest w treści umowy kredytu.

I.  KREDYTY I POŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki, za 

odnowienie kredytu od kwoty odnowienia (dotyczy 

kredytów odnawialnych w ROR)

płatna jednorazowo przed 

postawieniem kredytu do 

dyspozycji Kredytobiorcy

od kwoty spłacanej przed terminem spłaty 

określonym w Harmonogramie spłat

płatna jednorazowo w dniu 

dokonania przedterminowej 

spłaty kredytu/pożyczki


