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KREDYTY ZŁOTOWE 
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 I. KREDYTY KONSUMENCKIE  
1. Prowizja za przyznanie:  

1.1 kredytu gotówkowego  
a) z zabezpieczeniem  3,00 % 

min 30,00 zł  
b) bez zabezpieczenia (również z ubezpieczeniem na życie, stałym 

zleceniem)  
4,00 % 

min 30,00 zł 
1.2 kredytu gotówkowego posiadaczowi rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego przez okres co najmniej 3 m-cy (z regularnymi wpływami)  

 

a) z zabezpieczeniem 2,00 % 
min 30,00 zł  

b) bez zabezpieczenia (również z ubezpieczeniem na życie, stałym 
zleceniem) 

3,00 % 
min 30,00 zł 

1.3 kredytu odnawialnego dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-
rozliczeniowych w Banku (od kwoty przyznanego kredytu) 
- w przypadku przystąpienia kredytobiorcy do ubezpieczenia w wariancie 
rozszerzonym* gwarantującego wypłatę świadczeń które pokryją 
zadłużenie z tytułu kredytu w przypadku zdarzeń losowych 
* wariant rozszerzony – ubezpieczenie min. 2 rodzajów ryzyk spośród: 
- śmierci ubezpieczonego 
- trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego  
- poważne zachorowanie ubezpieczonego 

1,00 % 
min 30,00 zł  

 
0,7% 

min 30,00 zł 

Uwaga: pobiera się prowizję za przedłużenie umowy na następny okres w wysokości, jak za 
udzielenie kredytu,. w przypadku kredytu w ror przyznanego na okres powyżej 12 miesięcy 
prowizja pobierana jest z góry za każdy rozpoczęty rok w momencie udzielenia 

 

1.4 limitu debetowego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego  1,00 %  
min. 15,00 zł 

2. Prowizja za prolongatę kredytu – od kwoty prolongowanej 1,00 %  
min. 20,00 zł max 500,00 zł 

3. Za zmianę innych postanowień umowy o kredyt na wniosek klienta – od 
każdego aneksu 

20,00 zł 
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 II. KREDYTY MIESZKANIOWE  
1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,10 % 

min 50,00 zł max 200,00 zł 
2.  Prowizja za udzielenie kredytu 0,90% 
3. Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przyrzeczonej 

Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu. 
0,20 % 

min 100,00 zł max 300,00 zł 
4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych 

lub odsetek) – od kwoty prolongowanej 
1,00 % 

min 20,00 zł max 1.000,00 zł 
5. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt niż wymienione w pkt.4 

dokonywanych na wniosek klienta – płatna jednorazowo od każdego aneksu 
20,00 zł 

6.  Opłata za przeprowadzenie kontroli w związku z rozliczeniem transzy 
kredytu na budownictwo mieszkaniowe dla osób fizycznych  

150,00 zł 
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 III. KREDYTY HIPOTECZNE  
1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,10 % 

min 50,00 zł  
2. Prowizja za udzielenie kredytu 2,00 % 
3. Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przyrzeczonej 

Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu. 
0,20 % 

min 100,00 zł max 300,00 zł 
4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych 

lub 
odsetek) – od kwoty prolongowanej 

1,00 % 
min 20,00 zł 

 max 1.000,00 zł 

5. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt niż wymienione w pkt.4 
dokonywanych na wniosek klienta – płatna jednorazowo od każdego aneksu 

20,00 zł 
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 IV. KREDYTY Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW 
SŁONECZNYCH 

 

1. Prowizja za udzielenie kredytu 3,50 % 
2. Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przyrzeczonej 

Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu. 
0,20 % 

min 100,00 zł 
3. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych 

lub odsetek) – od kwoty prolongowanej 
1,00 % 

min 20,00 zł max 500,00 zł 
4. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt niż wymienione w pkt.3 

dokonywanych na wniosek klienta – płatna jednorazowo od każdego aneksu 
20,00 zł 
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 V. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ 

RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 
 

1. Wpłaty z tytułu kredytu i odsetek oraz wypłata kredytu 0,00 zł 
2. Za wydanie klientom na ich wniosek zaświadczeń o wysokości zadłużenia 

oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik  
20,00 zł 

3. Za wydanie odpisu umowy kredytowej 15,00 zł 
4. Sporządzenie wniosku o wykreślenie z hipoteki i rejestru zastawu 15,00 zł 
5. Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy 20,00 zł 
6. Za wydanie opinii o sytuacji finansowej podmiotu – na wniosek klienta 50,00 zł 
7. Za wysłane upomnienie / wezwanie do zapłaty (od każdego wysłanego) 10,00 zł 
8. Przejęcie zadłużenia – zgoda Zarządu 50,00 zł 
9. Za zawarcie ugody odnośnie spłaty zobowiązania (po rozwiązaniu, 

wypowiedzeniu, wygaśnięciu umowy) – od kwoty objętej ugodą  
1,00 %  

min. 50,00 zł max.2.000 zł 
10. Sporządzenie i wysłanie monitu z powodu niedostarczenia w terminach 

określonych w umowie dokumentów niezbędnych do prawidłowego 
monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej kredytobiorcy oraz 
dokumentów związanych z zabezpieczeniem kredytu 

20,00 zł 

11. Przelew środków z kredytu na rachunek kredytobiorcy prowadzony:   
 a) w Banku 0,00 zł 
 b) w innych bankach 3,00 zł 
 


