
Wyciąg z Taryfy opłat i prowizji za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych 
(obowiązuje od dnia 01.08.2018 r.) 

 
 Rodzaj usług (czynności) 

Lp.   KREDYTY ZŁOTOWE Stawka obowiązująca 

1. Za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego:  

 a) kredyty na działalność rolniczą:  

 - kwota kredytu do 5.000,- zł 30 zł 

 - kwota kredytu powyżej 5.000 zł 50 zł 

 b) kredyty na działalność gospodarczą, pomostowe:  

 - kwota kredytu do 70.000,  zł 50 zł 

 - kwota kredytu powyżej 70.000,- zł 100 zł 

2.  Prowizja za udzielenie i wykorzystanie kredytów: 
 a) kredyty na działalność gospodarczą 

 z wyłączeniem kredytów określonych  w lit.c) 2,00% 

 b) kredyty na działalność rolniczą 

  z wyłączeniem kredytów określonych w lit.c) 
2,00% 

 c) kredyty płatnicze 0,50% 

2.1 Prowizja od zaangażowania kredytu preferencyjnego z dopłatami ARiMR do oprocentowania na 

poziomie 1% kwoty kredytu na koniec 31grudnia każdego roku nie mniej niż 50 zł, płatne do 15 

stycznia kolejnego roku, nie pobieranej w roku, w którym nastąpi uruchomienie kredytu. 

Dotyczy kredytów udzielonych po 

17.09.2012r do dnia 31.12.2014r 

2.2 Prowizja za administrowanie kredytem z dopłatą ARiMR do oprocentowania : 
(prowizja naliczana jest od salda kredytu na koniec poprzedniego kwartału kalendarzowego i płatna 

w terminie spłaty raty kredytu -odsetkowej i/lub kapitałowej i dotyczy umów kredytowych 

zawartych po dniu01.10.2014r do dnia 31.12.2014r kwartalnie 0,25%) 

Kwartalnie 

0,25% 

2.3 Prowizja za rozpatrzenie wniosku oraz udzielenie preferencyjnych kredytów z dopłatami ARiMR do 

oprocentowania  i częściową spłata przez ARiMR kapitału (naliczana od kwoty kredytu) 
1,85% 

3. Za czynności związane ze  zmianą  spłaty kredytów (rozpatrzenie wniosku): 

 
 

 - dla rolników 50 zł 

 - pozostałych podmiotów 100 zł 

3.1  Prolongowanie terminu spłaty kredytu 1% od kwoty prolongowanej 

4.  Za czynności związane z obsługą kredytów:  

 a/ za wydanie zaświadczenia o stanie  zadłużenia,,1) 30 zł 

 b/ wydanie zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na rzecz  BS,, 50 zł 

 c/ wydanie odpisu umowy kredytowej,,1) 50 zł 

 d/ wydanie zezwolenia na wykreślenie zastawu pojazdu, 50 zł 

 e/ wysłanie upomnienia o spłatę należności – od każdego upomnienia, koszt opłaty pocztowej + 5,00 zł 

 f/ za wydanie oceny sytuacji finansowo- ekonomicznej /zdolności kredytowej/ na wniosek 

    klienta,,1) 
50 zł 

5. Za  udzielenie przez  Bank gwarancji /poręczenia:  

 a/ bez regwarancji banku krajowego 

 - za każdy rozpoczęty okres 3- miesięczny 

do 2,50% kwoty  gwarancji 

poręczenia 

 b/ z regwarancją banku krajowego 

 - za każdy rozpoczęty okres 3-miesięczny 
do 2,00% 

6. Za wykonanie  następujących czynności:  

 a/ przedłużenie terminu ważności gwarancji, poręczenia 

  - za każdy rozpoczęty okres 3-miesięczny 
do 2,50% 

 b/ podwyższenie kwoty  gwarancji , poręczenia 

  - od kwoty podwyższenia za każdy kolejny okres 3 -miesięczny 
do 2,50% 

7. Wystawienie przyrzeczenia  /promesy/ udzielenia gwarancji, poręczenia kredytu: do  0,50% kwoty 

8. 

 

Wyrażenie zgody na zawieszenie postępowania egzekucyjnego w stosunku do kredytobiorcy 

i poręczyciela ( od  kredytobiorcy i każdego z poręczycieli): 
50 zł 

  9  Za  niewykorzystanie przyznanego limitu kredytu na działalność gospodarczą 

 w rachunku bieżącym: 

0,40% stopy 

oprocentowania kredytu 

10. Za inne czynności związane z obsługą kredytów  dokonywane na wniosek klienta, od 30 zł 

1) Usługa podlega podatkowi VAT od towarów i usług. 

 


