Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w
Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 08 sierpnia 2017 r. z późn.zm.
L.p.

Rodzaj usługi (czynności)

Stawka obowiązująca

KREDYTY GOSPODARCZE
KREDYTY KOMERCYJNE I PREFERENCYJNE
1.

Prowizja przygotowawcza :

1.1

Za przyjęcie wniosku (za wyjątkiem kredytów preferencyjnych)

1.1.1

- o udzielenie kredytu do kwoty 50.000,00 zł i bez zabezpieczenia hipotecznego

30,00 zł

1.1.2

50,00 zł

1.1.3

- o udzielenie kredytu powyżej kwoty 50.000,00 zł i bez zabezpieczenia
hipotecznego
- o udzielenie kredytu z proponowanym zabezpieczeniem hipotecznym

1.1.4

- o zmianę warunków kredytowania

1.2

Za przyjęcie wniosku o udzielenie kredytu preferencyjnego (za wyjątkiem linii
KO)

100,00 zł
50,00 zł
0,05% kwoty wnioskowanego
kredytu
UWAGA: prowizja bezzwrotna, nie
pomniejsza prowizji za udzielenie kredytu

1.3

Za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu hipotecznego, konsolidacyjnego,
obrotowego BIZNES, pomostowego i inwestycyjnego (za wyjątkiem kredytów
inwestycyjnych preferencyjnych)

0,2% kwoty wnioskowanego kredytu
nie więcej niż 500,00 zł
UWAGA: prowizja bezzwrotna, nie
pomniejsza prowizji za udzielenie kredytu

1.4

Za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu preferencyjnego

1.5

Za rozpatrzenie pozostałych wniosków o udzielenie kredytu

2.
2.1
2.2

Prowizja za udzielenie kredytu
- inwestycyjnego komercyjnego, hipotecznego, pomostowego i konsolidacyjnego
- w przypadku wyboru oferty kredytu z prowizją za administrowanie kredytem
- pozostałych kredytów (za wyjątkiem kredytów preferencyjnych)

2.3

- preferencyjnego z linii RR, Z, PR i MRcsk

2.4

- preferencyjnego z linii K01 i K02

1,80%

2.5

- preferencyjnego z linii KO

0,25%

3.

Prowizja za gotowość finansową liczona za każdy dzień od kwoty
niewykorzystanego kredytu lub transzy.

4.

Prowizja rekompensacyjna od kwoty lub raty kredytu z dopłatą AR i MR
spłaconej wcześniej niż 30 dni roboczych przed terminem określonym w
umowie (nie dotyczy linii K01, K02 i KO)

5.

Za zmianę, na wniosek Klienta, warunków umowy kredytu dotyczącą:

5.1

100,00 zł

5.4

- prolongowania części refinansowanej kredytu pomostowego z przyczyn
leżących po stronie Agencji
- prolongowania terminu spłaty części kredytu (rat kapitałowych lub odsetek) - od
kwoty prolongowanej
- wydłużenia terminu obowiązywania umowy kredytu - od kwoty pozostałej do
spłaty
- zabezpieczenia hipotecznego kredytu

5.5
5.6

- zabezpieczenia kredytu innego niż hipoteczne
- innych warunków umowy kredytu wyżej nie wymienionych

100,00 zł
50,00 zł

6.

Za zawarcie aneksu

50,00 zł

7.

Za sporządzenie – na wniosek Klienta - nowego harmonogramu spłat rat
kredytu – jeśli zmiana nie wymaga zawarcia aneksu

20,00 zł

8.

Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej

5.2
5.3

0,15%
bez prowizji

0%
min. 2%
0%

bez opłat

1,00 % spłacanej kwoty

1,50%
3,00%
250,00 zł

1%

9.

Prowizja za zawarcie ugody bankowej

10.

Prowizja za administrowanie kredytem:

10.1

- preferencyjnym udzielonym po dniu 31.08.2012 r. do 31.12.2014r.

1,50 % od kwoty kredytu

1,00 % kwoty kredytu
(naliczana od kwoty zaangażowania
bilansowego na dzień 31 grudnia
każdego roku płatna w roku następnym
w ratach miesięcznych lub
kwartalnych. Prowizji nie pobiera się
za rok, w którym nastąpiło
uruchomienie kredytu)

10.2

- preferencyjnym z linii RR, Z, PR i MRcsk - udzielonym od 2015r.

10.3

- preferencyjnym z linii K01 i K02 - udzielonym od 2015r.

10.4

- inwestycyjnym komercyjnym, hipotecznym, pomostowym i konsolidacyjnym
(przy prowizji za udzielenie kredytu 0,00%)

0,015% miesięcznie - dotyczy
kredytów z okresem spłaty do 10 lat
0,01 % miesięcznie - dotyczy
kredytów z okresem spłaty pow. 10 lat
(naliczana od pierwotnej kwoty
udzielonego kredytu w całym okresie
kredytowania)
0,00%
prowizja naliczana co miesiąc od
pierwotnej kwoty kredytu i płatna wraz z
każdą ratą odsetkową lub kapitałowoodsetkową

10.4.1 - z okresem kredytowania do 3 lat

0,055% miesięcznie

10.4.2 - z okresem kredytowania do 5 lat

0,035% miesięcznie

10.4.3 - z okresem kredytowania do 10 lat

0,02% miesięcznie

10.4.4 - z okresem kredytowania do 15 lat

0,012% miesięcznie

10.4.5 - z okresem kredytowania powyżej 15 lat

0,01% miesięcznie

DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH
1.

Wydanie - na wniosek klienta

1.1
1.2

- zaświadczenia dotyczącego rachunku kredytowego
- opinii bankowej o kliencie

2.

Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego wydanie promesy

30,00 zł

3.

Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego udzielenie gwarancji

50,00 zł

4.

Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy, za każdy
rozpoczęty rok kalendarzowy

10,00 zł

5.

Wysyłanie wezwania (monitu) do zapłaty lub upomnienia do dłużnika lub
jego poręczycieli, dotyczących należności Banku po upływie terminu spłaty
(kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit)

20,00 zł

6.

Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta

30,00 zł

7.1

Wystawienie promesy gwarancji bankowej/ poręczenia

7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3

Udzielenie gwarancji/ poręczenia
z terminem ważności do 1 roku
z terminem ważności do 3 lat
z terminem ważności do 5 lat
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wydanie gwarancji/ udzielenie
poręczenia
Wystawienie gwarancji/ poręczenia na wzorze Klienta
Wycofanie zlecenia wystawienia gwarancji/ udzielenia poręczenia lub aneksu
do gwarancji/ poręczenia
Wystawienie duplikatu gwarancji/ poręczenia

7.4
7.5
7.6

70,00 zł
130,00 zł

100,00 zł
3%
6%
9%
50,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
50,00 zł

7.7
7.8

50,00 zł
3%

7.9
7.10
7.11

Aktualizacja gwarancji/ poręczenia na wniosek Klienta
Przedłużenie terminu ważności i/lub podwyższenie kwoty gwarancji/
poręczenia
Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji/ poręczenia
Wypłata z gwarancji/ poręczenia
Odrzucenie roszczenia wypłaty gwarancji/ poręczenia

8.

Wydanie zaświadczenia dotyczącego wykreślenia zastawu

30,00 zł

9.

Za sporządzenie wniosku o wykreślenie hipoteki

30,00 zł

10.

Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o przyczynach odmowy
udzielenia kredytu

11.

Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy

12.

Za przejęcie długu (za wyjątkiem kredytów preferencyjnych)

13.

Za przystąpienie do długu (za wyjątkiem kredytów preferencyjnych)

14.

Wizyta przedwindykacyjna/ windykacyjna u klienta

15.

Monit telefoniczny

16.

Wydanie oryginału KRS na żądanie klienta

200,00 zł
0,25%
200,00 zł

150,00 zł

20,00 zł
1% przejętego długu nie mniej
niż 100,00 zł
100,00 zł
50,00 zł
5,00 zł
Zgodnie z opłatą wnoszoną do
KRS za wydanie odpisu

USŁUGI RÓŻNE
1.

Wydanie kserokopii umowy.

30,00 zł

2.

Wysłanie pisemnego wezwania do dostarczenia dowodu zawarcia aktuanej
umowy ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia transakcji kredytowej lub
innego dokumentu określonego w umowie kredytowej
UWAGA: opóźnienie w dostarczeniu polisy - powyżej 2 tygodni, a przy
pozostałych dokumentach, w tym dotyczących monitoringu - powyżej 1 miesiąca

30,00 zł

