
 

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 

1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Prowizje  

1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. 60 zł) 

2) za udzielenie kredytu 1,1% - 2,2% 

2. Inne prowizje/opłaty:  

1) za czynności związane z decyzją uwzględniającą ulgi w 
spłacie należności wobec Banku z tytułu udzielonych 
kredytów  

Uwaga: 

Opłaty nie dotyczy kredytów konsorcjalnych 

1,5% - 3,0% 
kwoty prolongowanej 

(min. 60 zł) 

2) za zmianę na wniosek Kredytobiorcy planu spłaty  
0,2% kwoty kredytu pozostają-

cej do spłaty nie mniej niż 100 zł 

3) sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy aneksów do 
umów kredytowych lub umów stanowiących prawne za-
bezpieczenie kredytu, sporządzenie wniosku o wpis 

zmiany w księdze wieczystej, zmiana weksla lub dekla-
racji wekslowej, wydanie zezwolenia na wyłączenie spod 
obciążenia hipotecznego działek, itp. 

35 zł 

od każdego aneksu lub zmiany 

4) zmiana oprocentowania kredytu na wniosek Kredyto-
biorcy 

0,5% 
kwoty kredytu pozostającego do 

spłaty (min. 50 zł) 

5) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości 
zadłużenia lub spłacie kredytu 

e) dla Klientów posiadających rachunek w Banku 

f) dla Klientów nie posiadających rachunku w Banku 

 
 

60 zł+VAT 

100 zł+VAT 

6) sporządzenie i wysłanie monitu o spłatę przeterminowa-
nej należności z tytułu kredytu 

4-krotność opłaty przesyłki poleco-

nej wraz z potwierdzeniem odbioru 

7) opłata za zmianę  dokumentacji kredytowej wynikającej 
z procedury scalania gruntów 

300 zł 

8) inne czynności wykonywane na życzenie Klienta zwią-
zane ze zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego 
zabezpieczenia 

0,20% - 0,50% 
od kwoty zadłużenia 
nie mniej niż 100 zł 
nie więcej niż 500 zł 

9) Opłata za sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dotyczą-
cego dokonanej przez bank oceny zdolności kredytowej 

100 zł+VAT 

10) Za wydanie Klientom na ich wniosek opinii (standard) 100 zł+VAT 

11) Czynności niestandardowe (np. nietypowa opinia zawie-

rająca obroty na r-ku lub spłaty kredytów z okresu prze-
kraczającego 1 rok, dotycząca osób powiązanych itp.) 

200 zł+VAT 

12) Za wydanie odpisu umowy kredytowej lub innego doku-
mentu zdeponowanego w Banku w ramach dokumenta-
cji kredytowej 

20 zł+VAT 

13) Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przy-
rzeczonej ( prowizja pobierana jednorazowo, nie pod-

100 zł 



lega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z kre-
dytu) 

14) badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 
(jednorazowo) 

Uwaga: 

Opłatę należy pobrać w sytuacji kiedy Kredytobiorca nie do-

starczy odpisu księgi wieczystej i stan księgi ustalany jest na 

podstawie bazy elektronicznej) 

40 zł 

15) wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w 
księdze wieczystej (jednorazowo) 

35 zł 

  



2. Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Prowizje  

1) za udzielenie kredytu 2,00% 

2) za odnowienie kredytu 2,00% 

3) za podwyższenie kwoty kredytu w trakcie okresu kredy-
towania (jednorazowo od kwoty podwyższenia) 

3% 

2. Inne prowizje/opłaty:  

1) za czynności związane z decyzją uwzględniającą ulgi w 
spłacie należności wobec Banku z tytułu udzielonych kre-
dytów  

 3,0% 
kwoty prolongowanej 

(min. 60 zł) 

2) sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy aneksów do 
umów kredytowych lub umów stanowiących prawne za-
bezpieczenie kredytu, sporządzenie wniosku o wpis 
zmiany w księdze wieczystej, zmiana weksla lub deklara-
cji wekslowej, itp. 

35 zł 
od każdego aneksu lub zmiany 

3) zmiana oprocentowania kredytu na wniosek Kredyto-

biorcy 

0,5% 
kwoty kredytu pozostającego 

do spłaty (min. 50 zł) 

4) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości 
zadłużenia lub spłacie kredytu 

40 zł+VAT 

5) inne czynności wykonywane na życzenie Klienta zwią-
zane ze zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego 
zabezpieczenia 

60 zł 

6) Za wydanie odpisu umowy kredytowej lub innego doku-
mentu zdeponowanego w Banku w ramach dokumentacji 

kredytowej 

20 zł+VAT 

7) Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 
(jednorazowo) 

2 zł+VAT / 1 miesiąc historii 

8) Za wydanie Klientom na ich wniosek opinii (standard) 50 zł+VAT 

9) Czynności niestandardowe (np. nietypowa opinia zawie-
rająca obroty na r-ku lub spłaty kredytów z okresu prze-
kraczającego 1 rok, dotycząca osób powiązanych itp.) 

200 zł+VAT 

 

  



3. Kredyt Bezpieczna Gotówka 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Prowizje  

1) za udzielenie kredytu bez zabezpieczenia i bez ubezpie-
czenia 

6,0% 

 2) za udzielenie kredytu z ubezpieczeniem podstawowym 5,0% 

 3) za udzielenie kredytu z ubezpieczeniem rozszerzonym 3,0% - 5,0% 

2. Inne prowizje/opłaty:  

1) za czynności związane z decyzją uwzględniającą ulgi w 

spłacie należności wobec Banku z tytułu udzielonych kre-
dytów  

1,5% - 3,0%  

kwoty prolongowanej 
(min. 60 zł) 

2) za zmianę na wniosek Kredytobiorcy planu spłaty  
Uwaga: 

Opłaty nie pobiera się, gdy zmiana planu spłaty dotyczy zmiany 

harmonogramu kredytu w związku z dokonaniem wcześniejszej 

spłaty części kapitału kredytu (dotyczy kredytów podlegających 

ustawie o kredycie konsumenckim). 

0,2% kwoty kredytu pozostającej 

do spłaty nie mniej niż 100 zł 

3) sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy aneksów do 

umów kredytowych lub umów stanowiących prawne za-
bezpieczenie kredytu, sporządzenie wniosku o wpis 
zmiany w księdze wieczystej, zmiana weksla lub deklaracji 
wekslowej, itp. 

35 zł 
od każdego aneksu lub zmiany 

4) zmiana oprocentowania kredytu na wniosek Kredyto-
biorcy 

0,5% 
kwoty kredytu pozostającego do 

spłaty 
(min. 50 zł) 

5) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości 

zadłużenia lub spłacie kredytu 
a) dla Klientów posiadających rachunek w Banku 
b) dla Klientów nie posiadających rachunku w Banku 

 

 
40 zł+VAT 
60 zł+VAT 

6) inne czynności wykonywane na życzenie Klienta związane 

ze zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego zabez-
pieczenia 

60 zł 

7) Za wydanie odpisu umowy kredytowej lub innego doku-
mentu zdeponowanego w Banku w ramach dokumentacji 
kredytowej 

20 zł+VAT 

8) Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 
(jednorazowo) 

5 zł+VAT / 1 stronę wydruku 

9) Za wydanie Klientom na ich wniosek opinii (standard) 50 zł+VAT 

10) Czynności niestandardowe (np. nietypowa opinia zawiera-
jąca obroty na r-ku lub spłaty kredytów z okresu przekra-
czającego 1 rok, dotycząca osób powiązanych itp.) 

200 zł+VAT 

11) badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 
(jednorazowo) 

Uwaga: 

Opłatę należy pobrać w sytuacji kiedy Kredytobiorca nie dostarczy 

odpisu księgi wieczystej i stan księgi ustalany jest na podstawie bazy 

elektronicznej) 

40 zł 

12) wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w 
księdze wieczystej (jednorazowo) 

35 zł 

  



4. Kredyt sezonowy 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Prowizje  

1) za udzielenie kredytu Sezonowego 3,0 % - 5,0 % 

2) za udzielenie kredytu Wygodny kredyt 0,0% 

3) za udzielenie kredytu Wygodny kredyt w okresie obo-
wiązywania promocji 

2,00% 

2. Inne prowizje/opłaty:  

1) za czynności związane z decyzją uwzględniającą ulgi w 
spłacie należności wobec Banku z tytułu udzielonych 

kredytów  

 3,0%  
kwoty prolongowanej 

(min. 50 zł) 

2) za zmianę na wniosek Kredytobiorcy planu spłaty  
Uwaga: 

Opłaty nie pobiera się, gdy zmiana planu spłaty dotyczy 

zmiany harmonogramu kredytu w związku z dokonaniem 

wcześniejszej spłaty części kapitału kredytu (dotyczy kredy-

tów podlegających ustawie o kredycie konsumenckim). 

0,2% kwoty kredytu pozostają-
cej do spłaty nie mniej niż 100 zł 

3) sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy aneksów do 
umów kredytowych lub umów stanowiących prawne za-

bezpieczenie kredytu, sporządzenie wniosku o wpis 
zmiany w księdze wieczystej, zmiana weksla lub dekla-
racji wekslowej, itp. 

35 zł 
od każdego aneksu lub zmiany 

4) zmiana oprocentowania kredytu na wniosek Kredyto-

biorcy 

0,5% 
kwoty kredytu pozostającego do 

spłaty 
(min. 55 zł) 

5) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości 
zadłużenia lub spłacie kredytu 

a) dla Klientów posiadających rachunek w Banku 
b) dla Klientów nie posiadających rachunku w Banku 

 
 

40 zł+VAT 
60 zł+VAT 

6) inne czynności wykonywane na życzenie Klienta zwią-
zane ze zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego 
zabezpieczenia 

60 zł 

7) Za wydanie odpisu umowy kredytowej lub innego doku-
mentu zdeponowanego w Banku w ramach dokumentacji 
kredytowej 

20 zł+VAT 

8) Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 
(jednorazowo) 

5 zł+VAT / 1 stronę wydruku 

9) Za wydanie Klientom na ich wniosek opinii (standard) 50 zł+VAT 

10) Czynności niestandardowe (np. nietypowa opinia zawie-
rająca obroty na r-ku lub spłaty kredytów z okresu prze-
kraczającego 1 rok, dotycząca osób powiązanych itp.) 

200 zł+VAT 

  



5. Kredyt gotówkowy HIPOTEKA 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Prowizje  

1)  za udzielenie kredytu do 100.000,- zł. 2,3% - 5,0% 

2) za udzielenie kredytu powyżej 100.000,- zł. 1,5% - 5,0% 

2. Inne prowizje/opłaty:  

1) za czynności związane z decyzją uwzględniającą ulgi w 
spłacie należności wobec Banku z tytułu udzielonych 
kredytów  

1,5% - 3,0%  
kwoty prolongowanej 

(min. 60 zł) 

2) za zmianę na wniosek Kredytobiorcy planu spłaty  
Uwaga: 

Opłaty nie pobiera się, gdy zmiana planu spłaty dotyczy 

zmiany harmonogramu kredytu w związku z dokonaniem 

wcześniejszej spłaty części kapitału kredytu (dotyczy kredy-

tów podlegających ustawie o kredycie konsumenckim). 

0,2% kwoty kredytu pozostają-
cej do spłaty nie mniej niż 100 zł 

3) sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy aneksów do 
umów kredytowych lub umów stanowiących prawne za-

bezpieczenie kredytu, sporządzenie wniosku o wpis 
zmiany w księdze wieczystej, zmiana weksla lub dekla-
racji wekslowej, itp. 

35 zł 
od każdego aneksu lub zmiany 

4) wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w 
księdze wieczystej (jednorazowo) 

35 zł 

5) badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 
(jednorazowo) 

Uwaga: 

Opłatę należy pobrać w sytuacji kiedy Kredytobiorca nie do-

starczy odpisu księgi wieczystej i stan księgi ustalany jest na 

podstawie bazy elektronicznej) 

40 zł 

6) zmiana oprocentowania kredytu na wniosek Kredyto-
biorcy 

0,5% 
kwoty kredytu pozostającego do 

spłaty 
(min. 50 zł) 

7) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości 
zadłużenia lub spłacie kredytu 

a) dla Klientów posiadających rachunek w Banku 
b) dla Klientów nie posiadających rachunku w Banku 

 
 

40 zł+VAT 
60 zł+VAT 

8) inne czynności wykonywane na życzenie Klienta zwią-
zane ze zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego 
zabezpieczenia 

60 zł 

9) Opłata za przeprowadzenie inspekcji nieruchomości sta-
nowiącej zabezpieczenie kredytu  

60 zł 

10) Za wydanie odpisu umowy kredytowej lub innego doku-
mentu zdeponowanego w Banku w ramach dokumenta-
cji kredytowej 

20 zł+VAT 

11) Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 
(jednorazowo) 

5 zł+VAT / 1 stronę wydruku 

12) Za wydanie Klientom na ich wniosek opinii (standard) 50 zł+VAT 

13) Czynności niestandardowe (np. nietypowa opinia zawie-
rająca obroty na r-ku lub spłaty kredytów z okresu prze-
kraczającego 1 rok, dotycząca osób powiązanych itp.) 

200 zł+VAT 

  



6. Kredyt płatniczy 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Prowizje  

1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. 100 zł) 

2) za udzielenie kredytu 1,1% - 2,2% 

2. Inne prowizje/opłaty:  

1) za czynności związane z decyzją uwzględniającą ulgi w 
spłacie należności wobec Banku z tytułu udzielonych 
kredytów  

 

Uwaga: 

Opłaty nie dotyczy kredytów konsorcjalnych 

1,5% - 3,0%  
kwoty prolongowanej 

(min. 60 zł) 

2) za zmianę na wniosek Kredytobiorcy planu spłaty  
0,2% kwoty kredytu pozostają-

cej do spłaty nie mniej niż 100 zł 

3) sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy aneksów do 
umów kredytowych lub umów stanowiących prawne za-
bezpieczenie kredytu, sporządzenie wniosku o wpis 
zmiany w księdze wieczystej, zmiana weksla lub dekla-
racji wekslowej, wydanie zezwolenia na wyłączenie spod 
obciążenia hipotecznego działek, itp. 

35 zł 
od każdego aneksu lub zmiany 

4) zmiana oprocentowania kredytu na wniosek Kredyto-
biorcy 

0,5% 
kwoty kredytu pozostającego do 

spłaty 
(min. 50 zł) 

5) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości 
zadłużenia lub spłacie kredytu 

a) dla Klientów posiadających rachunek w Banku 
b) dla Klientów nie posiadających rachunku w Banku 

 
 

60 zł+VAT 
100 zł+VAT 

6) sporządzenie i wysłanie monitu o spłatę przeterminowa-
nej należności z tytułu kredytu 

4-krotność opłaty przesyłki poleco-

nej wraz z potwierdzeniem odbioru 

7) inne czynności wykonywane na życzenie Klienta zwią-
zane ze zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego 

zabezpieczenia 

0,20% - 0,50% 
od kwoty zadłużenia 

nie mniej niż 100 zł 
nie więcej niż 500 zł 

8) Opłata za sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dotyczą-
cego dokonanej przez bank oceny zdolności kredytowej 

100 zł+VAT 

9) Za wydanie Klientom na ich wniosek opinii (standard) 100 zł+VAT 

10) Czynności niestandardowe (np. nietypowa opinia zawie-
rająca obroty na r-ku lub spłaty kredytów z okresu prze-
kraczającego 1 rok, dotycząca osób powiązanych itp.) 

200 zł+VAT 

11) Za wydanie odpisu umowy kredytowej lub innego doku-
mentu zdeponowanego w Banku w ramach dokumentacji 

kredytowej 
20 zł+VAT 

12) Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przy-
rzeczonej ( prowizja pobierana jednorazowo, nie pod-
lega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z kredytu) 

100 zł 

13) Upomnienie telefoniczne (po terminie spłaty), telefo-
niczne przypomnienie o braku środków na r-ku (dotyczy 

Klientów, którzy złożyli w Banku stałe zlecenia lub peł-
5 zł 



nomocnictwa do spłaty kredytów), przypomnienie o do-
starczeniu polisy ubezpieczeniowej, itp. 

14) badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 
(jednorazowo) 

Uwaga: 

Opłatę należy pobrać w sytuacji kiedy Kredytobiorca nie do-

starczy odpisu księgi wieczystej i stan księgi ustalany jest na 

podstawie bazy elektronicznej) 

40 zł 

15) wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w 
księdze wieczystej (jednorazowo) 

35 zł 

 

  



7. Kredyt w rachunku bieżącym 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Prowizje  

1) rozpatrzenie wniosku o udzielenie lub odnowienie kre-
dytu (przygotowawcza) 

1,1% - 1,7% (min. 60 zł) 

2) za udzielenie lub odnowienie kredytu 1,1% - 4,0% 

2. Inne prowizje/opłaty:  

1) za czynności związane z decyzją uwzględniającą ulgi w 
spłacie należności wobec Banku z tytułu udzielonych 
kredytów  

 
Uwaga: 

Opłaty nie dotyczy kredytów konsorcjalnych 

1,5% - 3,0%  
kwoty prolongowanej 

(min. 60 zł) 

2) za zmianę na wniosek Kredytobiorcy planu spłaty  
0,2% kwoty kredytu pozostają-

cej do spłaty nie mniej niż 100 zł 

3) sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy aneksów do 
umów kredytowych lub umów stanowiących prawne za-
bezpieczenie kredytu, sporządzenie wniosku o wpis 

zmiany w księdze wieczystej, zmiana weksla lub dekla-
racji wekslowej, wydanie zezwolenia na wyłączenie 
spod obciążenia hipotecznego działek, itp. 

35 zł 

od każdego aneksu lub zmiany 

4) zmiana oprocentowania kredytu na wniosek Kredyto-
biorcy 

0,5% 

kwoty kredytu pozostającego do 
spłaty 

(min. 50 zł) 

5) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości 
zadłużenia lub spłacie kredytu 

dla Klientów posiadających rachunek w Banku 
dla Klientów nie posiadających rachunku w Banku 

 
 

60 zł+VAT 
100 zł+VAT 

6) sporządzenie i wysłanie monitu o spłatę przeterminowa-
nej należności z tytułu kredytu 

4-krotność opłaty przesyłki poleco-

nej wraz z potwierdzeniem odbioru 

7) opłata za zmianę dokumentacji kredytowej związanej z 
przejęciem długu (np. gospodarstwa przez następców) 

300 zł 

8) inne czynności wykonywane na życzenie Klienta zwią-
zane ze zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego 
zabezpieczenia 

0,20% - 0,50% 
od kwoty zadłużenia 
nie mniej niż 100 zł 
nie więcej niż 500 zł 

9) Opłata za sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dotyczą-
cego dokonanej przez bank oceny zdolności kredytowej 

100 zł+VAT 

10) Za wydanie Klientom na ich wniosek opinii (standard) 100 zł+VAT 

11) Czynności niestandardowe (np. nietypowa opinia zawie-
rająca obroty na r-ku lub spłaty kredytów z okresu prze-
kraczającego 1 rok, dotycząca osób powiązanych itp.) 

200 zł+VAT 

12) Za wydanie odpisu umowy kredytowej lub innego doku-
mentu zdeponowanego w Banku w ramach dokumenta-
cji kredytowej 

20 zł+VAT 

13) Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przy-
rzeczonej ( prowizja pobierana jednorazowo, nie pod-
lega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z kre-
dytu) 

100 zł 



14) Upomnienie telefoniczne (po terminie spłaty), telefo-
niczne przypomnienie o braku środków na r-ku (dotyczy 
Klientów, którzy złożyli w Banku stałe zlecenia lub peł-
nomocnictwa do spłaty kredytów), przypomnienie o do-
starczeniu polisy ubezpieczeniowej, itp. 

5 zł 

15) badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 
(jednorazowo) 

Uwaga: 

Opłatę należy pobrać w sytuacji kiedy Kredytobiorca nie do-

starczy odpisu księgi wieczystej i stan księgi ustalany jest na 

podstawie bazy elektronicznej) 

40 zł 

16) wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w 

księdze wieczystej (jednorazowo) 
35 zł 

 

  



8. Kredyt mieszkaniowy „MÓJ DOM” 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Prowizje  

1) za udzielenie kredytu do 100.000,- zł. 1,7% - 5,0% 

2) za udzielenie kredytu powyżej 100.000,- zł. 1,5% - 5,0% 

2. Inne prowizje/opłaty:  

1) za czynności związane z decyzją uwzględniającą ulgi w 
spłacie należności wobec Banku z tytułu udzielonych 
kredytów  

1,5% - 3,0%  
kwoty prolongowanej 

(min. 50 zł) 

2) za zmianę na wniosek Kredytobiorcy planu spłaty  
Uwaga: 

Opłaty nie pobiera się, gdy zmiana planu spłaty dotyczy 

zmiany harmonogramu kredytu w związku z dokonaniem 

wcześniejszej spłaty części kapitału kredytu (dotyczy kredy-

tów podlegających ustawie o kredycie konsumenckim). 

0,2% kwoty kredytu pozostają-
cej do spłaty nie mniej niż 100 zł 

3) sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy aneksów do 
umów kredytowych lub umów stanowiących prawne za-
bezpieczenie kredytu, sporządzenie wniosku o wpis 
zmiany w księdze wieczystej, zmiana weksla lub dekla-

racji wekslowej, itp. 

35 zł 
od każdego aneksu lub zmiany 

4) wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w 
księdze wieczystej (jednorazowo) 

35 zł 

5) badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 
(jednorazowo) 

Uwaga: 

Opłatę należy pobrać w sytuacji kiedy Kredytobiorca nie do-

starczy odpisu księgi wieczystej i stan księgi ustalany jest na 

podstawie bazy elektronicznej) 

40 zł 

6) zmiana oprocentowania kredytu na wniosek Kredyto-
biorcy 

0,5% kwoty kredytu  
pozostającego do spłaty 

(min. 50 zł) 

7) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości 
zadłużenia lub spłacie kredytu 

a) dla Klientów posiadających rachunek w Banku 
b) dla Klientów nie posiadających rachunku w Banku 

 
 

40 zł+VAT 
60 zł+VAT 

8) inne czynności wykonywane na życzenie Klienta zwią-
zane ze zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego 
zabezpieczenia 

60 zł 

9) Opłata za przeprowadzenie inspekcji nieruchomości sta-
nowiącej zabezpieczenie kredytu lub prowadzonej inwe-
stycji przed wypłatą kolejnej transzy kredytu mieszka-
niowego 

60 zł 

10) Za wydanie Klientom na ich wniosek opinii (standard) 50 zł+VAT 

11) Czynności niestandardowe (np. nietypowa opinia zawie-

rająca obroty na r-ku lub spłaty kredytów z okresu prze-
kraczającego 1 rok, dotycząca osób powiązanych itp.) 

200 zł+VAT 

12) Za wydanie odpisu umowy kredytowej lub innego doku-
mentu zdeponowanego w Banku w ramach dokumenta-
cji kredytowej 

20 zł+VAT 

13) Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 

(jednorazowo) 5 zł+VAT / 1 stronę wydruku 



14) Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przy-

rzeczonej ( prowizja pobierana jednorazowo, nie pod-
lega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z kre-
dytu) 

100 zł 

 



9. Kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR 

Dla kredytów udzielonych od 18 maja 2015r. 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Prowizje  

1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (opłata przygotowawcza) od 0 do 1,00% 

2) za udzielenie kredytu dla linii kredytowych: RR, Z, PR, 
K01, K02 i MRcsk 

od 1 do 2,00% 

3) za udzielenie kredytu dla linii kredytowej KSP od 1 do 1,50% 

Uwaga: 

Łączna prowizja za rozpatrzenie wniosku i udzielenie kredytu nie 

może przekroczyć: 
 

 dla linii kredytowych RR, Z, PR, K01, K02, DK01, DK02 i 

MRcsk 2,00% kwoty wykorzystanego kredytu 

 dla linii kredytowej KSP 1,5% kwoty wykorzystanego kre-

dytu 

 

2. Inne prowizje/opłaty:  

1) za czynności związane z decyzją uwzględniającą ulgi w 
spłacie należności wobec Banku z tytułu udzielonych 
kredytów  

1,5% - 3,0%  
kwoty prolongowanej 

(min. 60 zł) 

2) za zmianę na wniosek Kredytobiorcy planu spłaty  
0,2% kwoty kredytu pozostają-

cej do spłaty nie mniej niż 100 zł 

3) sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy aneksów do 
umów kredytowych lub umów stanowiących prawne za-
bezpieczenie kredytu, sporządzenie wniosku o wpis 
zmiany w księdze wieczystej, zmiana weksla lub dekla-
racji wekslowej, wydanie zezwolenia na wyłączenie spod 
obciążenia hipotecznego działek, itp. 

35 zł 
od każdego aneksu lub zmiany 

4) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości 
zadłużenia lub spłacie kredytu 

c) dla Klientów posiadających rachunek w Banku 
d) dla Klientów nie posiadających rachunku w Banku 

 
 

60 zł+VAT 
100 zł+VAT 

5) sporządzenie i wysłanie monitu o spłatę przeterminowa-
nej należności z tytułu kredytu 

4-krotność opłaty przesyłki poleco-

nej wraz z potwierdzeniem odbioru 

6) opłata za naliczenie wysokości pobranych dopłat wraz z 
odsetkami ustawowymi od kredytów preferencyjnych w 

przypadku niedotrzymania warunków umowy przez 
Klienta 

300 zł 

7) opłata za zmianę dokumentacji kredytowej związanej z 
przejęciem gospodarstwa przez następców 

300 zł 

8) opłata za zmianę  dokumentacji kredytowej wynikającej 
z procedury scalania gruntów 

300 zł 

9) inne czynności wykonywane na życzenie Klienta zwią-
zane ze zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego 
zabezpieczenia 

0,20% - 0,50% 
od kwoty zadłużenia 
nie mniej niż 100 zł 

10) Za wydanie Klientom na ich wniosek opinii (standard) 100 zł+VAT 

11) Czynności niestandardowe (np. nietypowa opinia zawie-
rająca obroty na r-ku lub spłaty kredytów z okresu prze-
kraczającego 1 rok, dotycząca osób powiązanych itp.) 

200 zł+VAT 

12) Za wydanie odpisu umowy kredytowej lub innego doku-
mentu zdeponowanego w Banku w ramach dokumenta-
cji kredytowej 

20 zł+VAT 



13) Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przy-
rzeczonej ( prowizja pobierana jednorazowo, nie pod-
lega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z kre-
dytu) 

100 zł 

14) Upomnienie telefoniczne (po terminie spłaty), telefo-

niczne przypomnienie o braku środków na r-ku (dotyczy 
Klientów, którzy złożyli w Banku stałe zlecenia lub peł-
nomocnictwa do spłaty kredytów), przypomnienie o do-
starczeniu polisy ubezpieczeniowej, itp. 

5 zł 

15) badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 
(jednorazowo) 

Uwaga: 

Opłatę należy pobrać w sytuacji kiedy Kredytobiorca nie do-

starczy odpisu księgi wieczystej i stan księgi ustalany jest na 

podstawie bazy elektronicznej) 

40 zł 

16) wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w 

księdze wieczystej (jednorazowo) 
35 zł 

 
Dla kredytów obrotowych symbol KO udzielanych od 02 marca 2016r. 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Prowizje  

1) za udzielenie kredytu 0,25% 

2. Inne prowizje/opłaty:  

1) za czynności związane z decyzją uwzględniającą ulgi w 
spłacie należności wobec Banku z tytułu udzielonych 
kredytów  

1,5% - 3,0%  
kwoty prolongowanej 

(min. 60 zł) 

2) za zmianę na wniosek Kredytobiorcy planu spłaty  
0,2% kwoty kredytu pozostają-

cej do spłaty nie mniej niż 100 zł 

3) sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy aneksów do 

umów kredytowych lub umów stanowiących prawne za-
bezpieczenie kredytu, sporządzenie wniosku o wpis 
zmiany w księdze wieczystej, zmiana weksla lub dekla-
racji wekslowej, wydanie zezwolenia na wyłączenie spod 
obciążenia hipotecznego działek, itp. 

35 zł 
od każdego aneksu lub zmiany 

4) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości 
zadłużenia lub spłacie kredytu 

e) dla Klientów posiadających rachunek w Banku 
f) dla Klientów nie posiadających rachunku w Banku 

 
 

60 zł+VAT 
100 zł+VAT 

5) sporządzenie i wysłanie monitu o spłatę przeterminowa-
nej należności z tytułu kredytu 

4-krotność opłaty przesyłki poleco-

nej wraz z potwierdzeniem odbioru 

6) opłata za naliczenie wysokości pobranych dopłat wraz z 
odsetkami ustawowymi od kredytów preferencyjnych w 

przypadku niedotrzymania warunków umowy przez 
Klienta 

300 zł 

7) opłata za zmianę dokumentacji kredytowej związanej z 
przejęciem gospodarstwa przez następców 

300 zł 

8) opłata za zmianę  dokumentacji kredytowej wynikającej 
z procedury scalania gruntów 

300 zł 

9) inne czynności wykonywane na życzenie Klienta zwią-
zane ze zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego 
zabezpieczenia 

0,20% - 0,50% 
od kwoty zadłużenia 
nie mniej niż 100 zł 

10) Za wydanie Klientom na ich wniosek opinii (standard) 100 zł+VAT 



11) Czynności niestandardowe (np. nietypowa opinia zawie-
rająca obroty na r-ku lub spłaty kredytów z okresu prze-

kraczającego 1 rok, dotycząca osób powiązanych itp.) 

200 zł+VAT 

12) Za wydanie odpisu umowy kredytowej lub innego doku-
mentu zdeponowanego w Banku w ramach dokumenta-
cji kredytowej 

20 zł+VAT 

13) Upomnienie telefoniczne (po terminie spłaty), telefo-
niczne przypomnienie o braku środków na r-ku (dotyczy 
Klientów, którzy złożyli w Banku stałe zlecenia lub peł-
nomocnictwa do spłaty kredytów), przypomnienie o do-
starczeniu polisy ubezpieczeniowej, itp. 

5 zł 

14) badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 
(jednorazowo) 

Uwaga: 

Opłatę należy pobrać w sytuacji kiedy Kredytobiorca nie do-

starczy odpisu księgi wieczystej i stan księgi ustalany jest na 

podstawie bazy elektronicznej) 

40 zł 

15) wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w 
księdze wieczystej (jednorazowo) 

35 zł 

 

Dla kredytów udzielonych do 31 grudnia 2014r. 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Prowizje  

1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (opłata przygotowawcza) 0,5% 

2) za udzielenie kredytu 
Uwaga: 

Łączna prowizja za rozpatrzenie i wypłatę kredytu nie może prze-

kroczyć 1,0% kwoty wykorzystanego kredytu 

0,5% 

3) za gotowość finansową od kwoty niewykorzystanego 
kredytu lub jego transzy  

Uwaga: 

Prowizja naliczana jest miesięcznie od postawionej do dyspozycji 

Kredytobiorcy i niewykorzystanej kwoty kredytu lub transzy w sto-

sunku rocznym oraz płatna w ostatnim dniu każdego miesiąca ka-

lendarzowego 

2,0 % 

4) za zaangażowanie kredytowe od kwoty zadłużenia 
Uwaga: 

Prowizja naliczania od kwoty zadłużenia na ostatni dzień kwar-
tału kalendarzowego i płatna w terminie spłaty raty kredytu (od-

setkowej i/lub kapitałowej). 

0,25% nie mniej niż 20,- zł. 

5) Spłata całości lub części kredytu przed terminem - pro-
wizja rekompensacyjna 

 dla kredytów inwestycyjnych z linii nIP, NKZ, 
nMR, nGP, nGR, nNT, nBR10, nBR13, nBR14 

i nBR15 
 

 dla kredytów inwestycyjnych i obrotowych z li-
nii nKL01 i nKL02 

 
Uwaga: 

Prowizja naliczana od salda kredytu na koniec poprzed-
niego miesiąca kalendarzowego i płatna w terminie spłaty 
raty kredytu (odsetkowej i/lub kapitałowej). 

2,00% 
 
 

0,5% 
 

 

2. Inne prowizje/opłaty:  



1) za czynności związane z decyzją uwzględniającą ulgi w 
spłacie należności wobec Banku z tytułu udzielonych 
kredytów  

1,5% - 3,0%  
kwoty prolongowanej 

(min. 60 zł) 

2) za zmianę na wniosek Kredytobiorcy planu spłaty  
0,2% kwoty kredytu pozostają-

cej do spłaty nie mniej niż 100 zł 

3) sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy aneksów do 
umów kredytowych lub umów stanowiących prawne za-

bezpieczenie kredytu, sporządzenie wniosku o wpis 
zmiany w księdze wieczystej, zmiana weksla lub dekla-
racji wekslowej, wydanie zezwolenia na wyłączenie spod 
obciążenia hipotecznego działek, itp. 

35 zł 
od każdego aneksu lub zmiany 

4) zmiana oprocentowania kredytu na wniosek Kredyto-
biorcy 

0,5% 
kwoty kredytu pozostającego do 

spłaty 
(min. 50 zł) 

5) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości 

zadłużenia lub spłacie kredytu 
g) dla Klientów posiadających rachunek w Banku 
h) dla Klientów nie posiadających rachunku w Banku 

 

 
60 zł+VAT 

100 zł+VAT 

6) sporządzenie i wysłanie monitu o spłatę przeterminowa-

nej należności z tytułu kredytu 

4-krotność opłaty przesyłki poleco-

nej wraz z potwierdzeniem odbioru 

7) opłata za naliczenie wysokości pobranych dopłat wraz z 
odsetkami ustawowymi od kredytów preferencyjnych w 
przypadku niedotrzymania warunków umowy przez 
Klienta 

300 zł 

8) opłata za zmianę dokumentacji kredytowej związanej z 
przejęciem gospodarstwa przez następców 

300 zł 

9) opłata za zmianę  dokumentacji kredytowej wynikającej 
z procedury scalania gruntów 

300 zł 

10) inne czynności wykonywane na życzenie Klienta zwią-
zane ze zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego 
zabezpieczenia 

0,20% - 0,50% 
od kwoty zadłużenia 

nie mniej niż 100 zł 
nie więcej niż 500 zł 

11) Opłata za administrowanie kredytem (sprawdzanie pra-
widłowości wykorzystania środków, realizacja harmo-
nogramu inwestycji, sprawdzanie f-r, sprawdzanie aktu-
alności prawnych zabezpieczeń kredytu np. polis ubez-
pieczeniowych, okresowa ocena sytuacji finansowej 
Klienta, inspekcja u Klienta, itp.) 

0,0 

12) Za wydanie Klientom na ich wniosek opinii (standard) 100 zł+VAT 

13) Czynności niestandardowe (np. nietypowa opinia zawie-
rająca obroty na r-ku lub spłaty kredytów z okresu prze-
kraczającego 1 rok, dotycząca osób powiązanych itp.) 

200 zł+VAT 

14) Za wydanie odpisu umowy kredytowej lub innego doku-
mentu zdeponowanego w Banku w ramach dokumenta-
cji kredytowej 

20 zł+VAT 

15) Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przy-
rzeczonej ( prowizja pobierana jednorazowo, nie pod-

lega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z kre-
dytu) 

100 zł 

16) Upomnienie telefoniczne (po terminie spłaty), telefo-
niczne przypomnienie o braku środków na r-ku (dotyczy 
Klientów, którzy złożyli w Banku stałe zlecenia lub peł-
nomocnictwa do spłaty kredytów), przypomnienie o do-
starczeniu polisy ubezpieczeniowej, itp. 

5 zł 



17) badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 
(jednorazowo) 

Uwaga: 

Opłatę należy pobrać w sytuacji kiedy Kredytobiorca nie do-

starczy odpisu księgi wieczystej i stan księgi ustalany jest na 

podstawie bazy elektronicznej) 

40 zł 

18) wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w 
księdze wieczystej (jednorazowo) 

35 zł 

 

 

  



10. Kredyt pomostowy 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Prowizje  

1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 0,8% - 1,5% (min. 100 zł) 

2) za udzielenie kredytu 0,8% - 2,0% 

2. Inne prowizje/opłaty:  

1) za czynności związane z decyzją uwzględniającą ulgi w 
spłacie należności wobec Banku z tytułu udzielonych 
kredytów  

1,5% - 3,0%  
kwoty prolongowanej 

(min. 60 zł) 

2) za zmianę na wniosek Kredytobiorcy planu spłaty  
0,2% kwoty kredytu pozostają-

cej do spłaty nie mniej niż 100 zł 

3) sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy aneksów do 

umów kredytowych lub umów stanowiących prawne za-
bezpieczenie kredytu, sporządzenie wniosku o wpis 
zmiany w księdze wieczystej, zmiana weksla lub dekla-
racji wekslowej, wydanie zezwolenia na wyłączenie spod 
obciążenia hipotecznego działek, itp. 

35 zł 
od każdego aneksu lub zmiany 

4) zmiana oprocentowania kredytu na wniosek Kredyto-
biorcy 

0,5% 
kwoty kredytu pozostającego do 

spłaty 
(min. 50 zł) 

5) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości 
zadłużenia lub spłacie kredytu 

i) dla Klientów posiadających rachunek w Banku 
j) dla Klientów nie posiadających rachunku w Banku 

 
 

60 zł+VAT 
100 zł+VAT 

6) sporządzenie i wysłanie monitu o spłatę przeterminowa-

nej należności z tytułu kredytu 

4-krotność opłaty przesyłki poleco-

nej wraz z potwierdzeniem odbioru 

7) opłata za zmianę dokumentacji kredytowej związanej z 
przejęciem gospodarstwa przez następców 

300 zł 

8) opłata za zmianę  dokumentacji kredytowej wynikającej 

z procedury scalania gruntów 
300 zł 

9) inne czynności wykonywane na życzenie Klienta zwią-
zane ze zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego 
zabezpieczenia 

0,20% - 0,50% 
od kwoty zadłużenia 
nie mniej niż 100 zł 
nie więcej niż 500 zł 

10) Opłata za sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dotyczą-
cego dokonanej przez bank oceny zdolności kredytowej 

100 zł+VAT 

11) Za wydanie Klientom na ich wniosek opinii (standard) 100 zł+VAT 

12) Czynności niestandardowe (np. nietypowa opinia zawie-
rająca obroty na r-ku lub spłaty kredytów z okresu prze-
kraczającego 1 rok, dotycząca osób powiązanych itp.) 

200 zł+VAT 

13) Za wydanie odpisu umowy kredytowej lub innego doku-
mentu zdeponowanego w Banku w ramach dokumenta-
cji kredytowej 

20 zł+VAT 

14) Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przy-
rzeczonej ( prowizja pobierana jednorazowo, nie pod-

lega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z kre-
dytu) 

0,5 % min. 300 zł 

max. 1,500 zł 



15) Upomnienie telefoniczne (po terminie spłaty), telefo-
niczne przypomnienie o braku środków na r-ku (dotyczy 
Klientów, którzy złożyli w Banku stałe zlecenia lub peł-
nomocnictwa do spłaty kredytów), przypomnienie o do-
starczeniu polisy ubezpieczeniowej, itp. 

5 zł 

16) badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 
(jednorazowo) 

Uwaga: 
Opłatę należy pobrać w sytuacji kiedy Kredytobiorca nie do-

starczy odpisu księgi wieczystej i stan księgi ustalany jest na 

podstawie bazy elektronicznej) 

40 zł 

17) wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w 
księdze wieczystej (jednorazowo) 

35 zł 

 
  



11. Uniwersalny kredyt hipoteczny 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Prowizje  

1) za udzielenie kredytu do 100.000,- zł. 2,3% - 5,0% 

2) za udzielenie kredytu powyżej 100.000,- zł. 1,5% - 5,0% 

2. Inne prowizje/opłaty:  

1) za czynności związane z decyzją uwzględniającą ulgi w 
spłacie należności wobec Banku z tytułu udzielonych 
kredytów  

1,5% - 3,0%  
kwoty prolongowanej 

(min. 60 zł) 

2) za zmianę na wniosek Kredytobiorcy planu spłaty  
Uwaga: 

Opłaty nie pobiera się, gdy zmiana planu spłaty dotyczy 

zmiany harmonogramu kredytu w związku z dokonaniem 

wcześniejszej spłaty części kapitału kredytu (dotyczy kredy-

tów podlegających ustawie o kredycie konsumenckim). 

0,2% kwoty kredytu pozostają-
cej do spłaty nie mniej niż 100 zł 

3) sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy aneksów do 
umów kredytowych lub umów stanowiących prawne za-
bezpieczenie kredytu, sporządzenie wniosku o wpis 
zmiany w księdze wieczystej, zmiana weksla lub dekla-
racji wekslowej, itp. 

35 zł 
od każdego aneksu lub zmiany 

4) wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w 
księdze wieczystej (jednorazowo) 

35 zł 

5) badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 

(jednorazowo) 
Uwaga: 

Opłatę należy pobrać w sytuacji kiedy Kredytobiorca nie do-

starczy odpisu księgi wieczystej i stan księgi ustalany jest na 

podstawie bazy elektronicznej) 

40 zł 

6) zmiana oprocentowania kredytu na wniosek Kredyto-
biorcy 

0,5% 
kwoty kredytu pozostającego do 

spłaty 
(min. 50 zł) 

7) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości 
zadłużenia lub spłacie kredytu 

k) dla Klientów posiadających rachunek w Banku 
l) dla Klientów nie posiadających rachunku w Banku 

 
 

40 zł+VAT 
60 zł+VAT 

8) inne czynności wykonywane na życzenie Klienta zwią-
zane ze zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego 
zabezpieczenia 

60 zł 

9) Opłata za przeprowadzenie inspekcji nieruchomości sta-
nowiącej zabezpieczenie kredytu  

60 zł 

10) Za wydanie Klientom na ich wniosek opinii (standard) 50 zł+VAT 

11) Czynności niestandardowe (np. nietypowa opinia zawie-
rająca obroty na r-ku lub spłaty kredytów z okresu prze-

kraczającego 1 rok, dotycząca osób powiązanych itp.) 

200 zł+VAT 

12) Za wydanie odpisu umowy kredytowej lub innego doku-
mentu zdeponowanego w Banku w ramach dokumenta-
cji kredytowej 

20 zł+VAT 

13) Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 

(jednorazowo) 
5 zł+VAT / 1 stronę wydruku 

  



12. Kredyt dla Wspólnot Mieszkaniowych 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Prowizje  

1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 0,5% - 1,5% (min. 50 zł) 

2) za udzielenie kredytu 1,0% - 2,0% 

2. Inne prowizje/opłaty:  

1) za czynności związane z decyzją uwzględniającą ulgi w 
spłacie należności wobec Banku z tytułu udzielonych 
kredytów  

1,5% - 3,0%  
kwoty prolongowanej 

(min. 50 zł) 

2) za zmianę na wniosek Kredytobiorcy planu spłaty  
0,2% kwoty kredytu pozostają-

cej do spłaty nie mniej niż 100 zł 

3) sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy aneksów do 

umów kredytowych lub umów stanowiących prawne za-
bezpieczenie kredytu, sporządzenie wniosku o wpis 
zmiany w księdze wieczystej, zmiana weksla lub dekla-
racji wekslowej, wydanie zezwolenia na wyłączenie spod 
obciążenia hipotecznego działek, itp. 

35 zł 
od każdego aneksu lub zmiany 

4) zmiana oprocentowania kredytu na wniosek Kredyto-
biorcy 

0,5% 
kwoty kredytu pozostającego do 

spłaty 
(min. 50 zł) 

5) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości 
zadłużenia lub spłacie kredytu 

m) dla Klientów posiadających rachunek w Banku 
n) dla Klientów nie posiadających rachunku w Banku 

 
 

60 zł+VAT 
100 zł+VAT 

6) sporządzenie i wysłanie monitu o spłatę przeterminowa-

nej należności z tytułu kredytu 

4-krotność opłaty przesyłki poleco-

nej wraz z potwierdzeniem odbioru 

7) inne czynności wykonywane na życzenie Klienta zwią-
zane ze zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego 

zabezpieczenia 

0,20% - 0,50% 
od kwoty zadłużenia 
nie mniej niż 100 zł 
nie więcej niż 500 zł 

8) Za wydanie Klientom na ich wniosek opinii (standard) 100 zł+VAT 

9) Czynności niestandardowe (np. nietypowa opinia zawie-
rająca obroty na r-ku lub spłaty kredytów z okresu prze-
kraczającego 1 rok, dotycząca osób powiązanych itp.) 

200 zł+VAT 

10) Za wydanie odpisu umowy kredytowej lub innego doku-
mentu zdeponowanego w Banku w ramach dokumenta-
cji kredytowej 

20 zł+VAT 

11) Upomnienie telefoniczne (po terminie spłaty), telefo-
niczne przypomnienie o braku środków na r-ku (dotyczy 
Klientów, którzy złożyli w Banku stałe zlecenia lub peł-

nomocnictwa do spłaty kredytów), przypomnienie o do-
starczeniu polisy ubezpieczeniowej, itp. 

5 zł 

12) badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 
(jednorazowo) 

Uwaga: 

Opłatę należy pobrać w sytuacji kiedy Kredytobiorca nie do-

starczy odpisu księgi wieczystej i stan księgi ustalany jest na 

podstawie bazy elektronicznej) 

40 zł 



13) wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w 
księdze wieczystej (jednorazowo) 

35 zł 

 

  



13. Kredyt KREDYTOWA LINIA HIPOTECZNA 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Prowizje  

1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. 100 zł) 

2) za udzielenie kredytu 1,1% - 4,0% 

3) za administrowanie kredytem (prawidłowość wykorzy-
stania kredytu, sprawdzanie aktualności prawnych za-
bezpieczeń, polis ubezpieczeniowych, okresowa ocena 
sytuacji ekonomiczno-finansowej raz w roku. 

1,0% – 3,0%  
od przyznanego limitu do wyko-
rzystania na dany rok w dniu ob-

niżenia (zmiany ) limitu 

2. Inne prowizje/opłaty:  

1) za czynności związane z decyzją uwzględniającą ulgi w 
spłacie należności wobec Banku z tytułu udzielonych 
kredytów  

1,5% - 3,0%  
kwoty prolongowanej 

(min. 50 zł) 

2) za zmianę na wniosek Kredytobiorcy planu spłaty  
0,2% kwoty kredytu pozostają-

cej do spłaty nie mniej niż 100 zł 

3) sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy aneksów do 
umów kredytowych lub umów stanowiących prawne za-
bezpieczenie kredytu, sporządzenie wniosku o wpis 
zmiany w księdze wieczystej, zmiana weksla lub dekla-

racji wekslowej, wydanie zezwolenia na wyłączenie spod 
obciążenia hipotecznego działek, itp. 

35 zł 
od każdego aneksu lub zmiany 

4) zmiana oprocentowania kredytu na wniosek Kredyto-
biorcy 

0,5% 
kwoty kredytu pozostającego do 

spłaty 

(min. 50 zł) 

5) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości 
zadłużenia lub spłacie kredytu 

o) dla Klientów posiadających rachunek w Banku 

p) dla Klientów nie posiadających rachunku w Banku 

 
 

60 zł+VAT 

100 zł+VAT 

6) sporządzenie i wysłanie monitu o spłatę przeterminowa-
nej należności z tytułu kredytu 

4-krotność opłaty przesyłki poleco-

nej wraz z potwierdzeniem odbioru 

7) inne czynności wykonywane na życzenie Klienta zwią-
zane ze zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego 

zabezpieczenia 

0,20% - 0,50% 
od kwoty zadłużenia 
nie mniej niż 100 zł 
nie więcej niż 500 zł 

8) Za wydanie Klientom na ich wniosek opinii (standard) 100 zł+VAT 

9) Czynności niestandardowe (np. nietypowa opinia zawie-

rająca obroty na r-ku lub spłaty kredytów z okresu prze-
kraczającego 1 rok, dotycząca osób powiązanych itp.) 

200 zł+VAT 

10) Za wydanie odpisu umowy kredytowej lub innego doku-
mentu zdeponowanego w Banku w ramach dokumenta-
cji kredytowej 

20 zł+VAT 

11) Upomnienie telefoniczne (po terminie spłaty), telefo-
niczne przypomnienie o braku środków na r-ku (dotyczy 
Klientów, którzy złożyli w Banku stałe zlecenia lub peł-
nomocnictwa do spłaty kredytów), przypomnienie o do-
starczeniu polisy ubezpieczeniowej, itp. 

5 zł 

12) badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 
(jednorazowo) 

Uwaga: 

Opłatę należy pobrać w sytuacji kiedy Kredytobiorca nie do-

starczy odpisu księgi wieczystej i stan księgi ustalany jest na 

40 zł 



podstawie bazy elektronicznej) 

13) wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w 
księdze wieczystej (jednorazowo) 

35 zł 

 

  



14. Kredyt konsolidacyjny 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Prowizje  

1) za udzielenie kredytu 3,0% 

2. Inne prowizje/opłaty:  

1) za czynności związane z decyzją uwzględniającą ulgi w 

spłacie należności wobec Banku z tytułu udzielonych 
kredytów  

1,5% - 3,0%  

kwoty prolongowanej 
(min. 60 zł) 

2) za zmianę na wniosek Kredytobiorcy planu spłaty  
Uwaga: 

Opłaty nie pobiera się, gdy zmiana planu spłaty dotyczy 

zmiany harmonogramu kredytu w związku z dokonaniem 

wcześniejszej spłaty części kapitału kredytu (dotyczy kredy-

tów podlegających ustawie o kredycie konsumenckim). 

0,2% kwoty kredytu pozostającej 

do spłaty nie mniej niż 100 zł 

3) sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy aneksów do 

umów kredytowych lub umów stanowiących prawne za-
bezpieczenie kredytu, sporządzenie wniosku o wpis 
zmiany w księdze wieczystej, zmiana weksla lub dekla-
racji wekslowej, itp. 

35 zł 
od każdego aneksu lub zmiany 

4) wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w 
księdze wieczystej (jednorazowo) 

35 zł 

5) badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 
(jednorazowo) 

Uwaga: 

Opłatę należy pobrać w sytuacji kiedy Kredytobiorca nie do-
starczy odpisu księgi wieczystej i stan księgi ustalany jest na 

podstawie bazy elektronicznej) 

40 zł 

6) zmiana oprocentowania kredytu na wniosek Kredyto-
biorcy 

0,5% 
kwoty kredytu pozostającego do 

spłaty 
(min. 50 zł) 

7) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości 
zadłużenia lub spłacie kredytu 

q) dla Klientów posiadających rachunek w Banku 
r) dla Klientów nie posiadających rachunku w Banku 

 
 

40 zł+VAT 
60 zł+VAT 

8) inne czynności wykonywane na życzenie Klienta zwią-
zane ze zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego 
zabezpieczenia 

60 zł 

9) Opłata za przeprowadzenie inspekcji nieruchomości sta-
nowiącej zabezpieczenie kredytu 

60 zł 

10) Za wydanie odpisu umowy kredytowej lub innego doku-
mentu zdeponowanego w Banku w ramach dokumentacji 

kredytowej 

20 zł+VAT 

11) Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 
(jednorazowo) 

5 zł+VAT / 1 stronę wydruku 

12) Za wydanie Klientom na ich wniosek opinii (standard) 50 zł+VAT 

13) Czynności niestandardowe (np. nietypowa opinia zawie-
rająca obroty na r-ku lub spłaty kredytów z okresu prze-

kraczającego 1 rok, dotycząca osób powiązanych itp.) 

200 zł+VAT 

 

  



15. Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych 

z częściową spłatą kredytu przez ARiMR 

Dla kredytów udzielonych od 18 maja 2015r. 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Prowizje  

1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (opłata przygotowawcza) 1,00% 

2) za udzielenie kredytu 
Uwaga: 

Łączna prowizja za rozpatrzenie i wypłatę kredytu nie może przekroczyć 2,00% 

kwoty wykorzystanego kredytu 

1,00% 

2. Inne prowizje/opłaty:  

1) za czynności związane z decyzją uwzględniającą ulgi w spłacie należ-

ności wobec Banku z tytułu udzielonych kredytów  

1,5% - 3,0%  

kwoty prolongowanej 
(min. 60 zł) 

2) za zmianę na wniosek Kredytobiorcy planu spłaty  
0,2% kwoty kredytu po-
zostającej do spłaty nie 

mniej niż 100 zł 

3) sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy aneksów do umów kredyto-
wych lub umów stanowiących prawne zabezpieczenie kredytu, spo-
rządzenie wniosku o wpis zmiany w księdze wieczystej, zmiana we-
ksla lub deklaracji wekslowej, wydanie zezwolenia na wyłączenie 

spod obciążenia hipotecznego działek, itp. 

35 zł 
od każdego aneksu lub 

zmiany 

4) zmiana oprocentowania kredytu na wniosek Kredytobiorcy 

0,5% 
kwoty kredytu pozostają-

cego do spłaty 

(min. 50 zł) 

5) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości zadłużenia 
lub spłacie kredytu 

s) dla Klientów posiadających rachunek w Banku 
t) dla Klientów nie posiadających rachunku w Banku 

 
 

60 zł+VAT 
100 zł+VAT 

6) sporządzenie i wysłanie monitu o spłatę przeterminowanej należności 
z tytułu kredytu 

4-krotność opłaty przesyłki 

poleconej wraz z potwier-

dzeniem odbioru 

7) opłata za zmianę dokumentacji kredytowej związanej z przejęciem 
gospodarstwa przez następców 

300 zł 

8) opłata za zmianę  dokumentacji kredytowej wynikającej z procedury 
scalania gruntów 

300 zł 

9) inne czynności wykonywane na życzenie Klienta związane ze 
zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego zabezpieczenia 

0,20% - 0,50% 
od kwoty zadłużenia 
nie mniej niż 100 zł 

10) Za wydanie Klientom na ich wniosek opinii (standard) 100 zł+VAT 

11) Czynności niestandardowe (np. nietypowa opinia zawierająca obroty 
na r-ku lub spłaty kredytów z okresu przekraczającego 1 rok, doty-
cząca osób powiązanych itp.) 

200 zł+VAT 

12) Za wydanie odpisu umowy kredytowej lub innego dokumentu zde-

ponowanego w Banku w ramach dokumentacji kredytowej 
20 zł+VAT 

13) Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przyrzeczonej 
( prowizja pobierana jednorazowo, nie podlega zwrotowi w przy-
padku rezygnacji Klienta z kredytu) 

100 zł 



14) Upomnienie telefoniczne (po terminie spłaty), telefoniczne przypo-
mnienie o braku środków na r-ku (dotyczy Klientów, którzy złożyli 
w Banku stałe zlecenia lub pełnomocnictwa do spłaty kredytów), 

przypomnienie o dostarczeniu polisy ubezpieczeniowej, itp. 

5 zł 

15) badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości (jednorazowo) 
Uwaga: 

Opłatę należy pobrać w sytuacji kiedy Kredytobiorca nie dostarczy odpisu 
księgi wieczystej i stan księgi ustalany jest na podstawie bazy elektronicz-

nej) 

40 zł 

16) wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wie-
czystej (jednorazowo) 

35 zł 

Dla kredytów udzielonych do 31 grudnia 2014r. 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Prowizje  

3) rozpatrzenie wniosku o kredyt (opłata przygotowawcza) 
do kwoty 100.000,- zł 
powyżej kwoty 100.000,- zł 

0,5% 
0,5% 

4) za udzielenie kredytu 
do kwoty 100.000,- zł 

powyżej kwoty 100.000,- zł 
Uwaga: 

Łączna prowizja za rozpatrzenie i wypłatę kredytu nie może przekroczyć 1,0% 

kwoty wykorzystanego kredytu 

 
0,5% 

0,3% 

5) za gotowość finansową od kwoty niewykorzystanego kredytu lub 
jego transzy  

Uwaga: 

Prowizja naliczana jest miesięcznie od postawionej do dyspozycji Kredytobiorcy 

i niewykorzystanej kwoty kredytu lub transzy w stosunku rocznym oraz płatna w 

ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego 

2,0 % 

6) za zaangażowanie kredytowe od kwoty zadłużenia 
Uwaga: 
Prowizja naliczania od kwoty zadłużenia na ostatni dzień kwartału kalendarzo-

wego i płatna w terminie spłaty raty kredytu (odsetkowej i/lub kapitałowej). 

0,25% nie mniej niż  
20,- zł. 

5) Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekom-
pensacyjna 
 

Uwaga: 
Prowizja naliczana od salda kredytu na koniec poprzedniego miesiąca 
kalendarzowego i płatna w terminie spłaty raty kredytu (odsetkowej 

i/lub kapitałowej). 

2,00% 
 
 
 
 

2. Inne prowizje/opłaty:  

1) za czynności związane z decyzją uwzględniającą ulgi w spłacie należ-

ności wobec Banku z tytułu udzielonych kredytów  

1,5% - 3,0%  

kwoty prolongowanej 
(min. 60 zł) 

2) za zmianę na wniosek Kredytobiorcy planu spłaty  
0,2% kwoty kredytu po-
zostającej do spłaty nie 

mniej niż 100 zł 

3) sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy aneksów do umów kredyto-
wych lub umów stanowiących prawne zabezpieczenie kredytu, spo-
rządzenie wniosku o wpis zmiany w księdze wieczystej, zmiana we-
ksla lub deklaracji wekslowej, wydanie zezwolenia na wyłączenie 

spod obciążenia hipotecznego działek, itp. 

35 zł 
od każdego aneksu lub 

zmiany 

4) zmiana oprocentowania kredytu na wniosek Kredytobiorcy 
0,5% 



kwoty kredytu pozosta-
jącego do spłaty 

(min. 50 zł) 

5) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości zadłużenia 
lub spłacie kredytu 

u) dla Klientów posiadających rachunek w Banku 
v) dla Klientów nie posiadających rachunku w Banku 

 
 

60 zł+VAT 
100 zł+VAT 

6) sporządzenie i wysłanie monitu o spłatę przeterminowanej należności 
z tytułu kredytu 

4-krotność opłaty przesyłki 

poleconej wraz z potwier-
dzeniem odbioru 

7) opłata za zmianę dokumentacji kredytowej związanej z przejęciem go-
spodarstwa przez następców 

300 zł 

8) opłata za zmianę  dokumentacji kredytowej wynikającej z procedury 

scalania gruntów 
300 zł 

9) inne czynności wykonywane na życzenie Klienta związane ze 
zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego zabezpieczenia 

0,20% - 0,50% 
od kwoty zadłużenia 
nie mniej niż 100 zł 

nie więcej niż 500 zł 

10) Za wydanie Klientom na ich wniosek opinii (standard) 100 zł+VAT 

11) Czynności niestandardowe (np. nietypowa opinia zawierająca obroty 
na r-ku lub spłaty kredytów z okresu przekraczającego 1 rok, doty-
cząca osób powiązanych itp.) 

200 zł+VAT 

12) Za wydanie odpisu umowy kredytowej lub innego dokumentu zdepo-
nowanego w Banku w ramach dokumentacji kredytowej 

20 zł+VAT 

13) Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przyrzeczonej 
( prowizja pobierana jednorazowo, nie podlega zwrotowi w przy-
padku rezygnacji Klienta z kredytu) 

100 zł 

14) Upomnienie telefoniczne (po terminie spłaty), telefoniczne przypo-
mnienie o braku środków na r-ku (dotyczy Klientów, którzy złożyli 
w Banku stałe zlecenia lub pełnomocnictwa do spłaty kredytów), 

przypomnienie o dostarczeniu polisy ubezpieczeniowej, itp. 

5 zł 

15) badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości (jednorazowo) 
Uwaga: 

Opłatę należy pobrać w sytuacji kiedy Kredytobiorca nie dostarczy odpisu 
księgi wieczystej i stan księgi ustalany jest na podstawie bazy elektronicz-

nej) 

40 zł 

16) wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wie-
czystej (jednorazowo) 

35 zł 
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16. Karty kredytowe 

 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Karta Kredytowa VISA dla osób fizycznych *  

1) wydanie nowej karty 0 zł 

2) wznowienie karty 0 zł 

3) wydanie karty dodatkowej 20 zł 

4) wydanie duplikatu karty 20 zł 

5) opłata roczna za kartę w zmiennej wysokości zależnej od ob-
rotu na karcie 

 

 co najmniej 4000,- zł. 0 zł 

 mniej niż 4000,- zł. 54 zł 

6) prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie 3 zł 

7) opłata za przekroczenie limitu kredytowego 
(Kwota dozwolonej niedopłaty 10 zł.) 

5 zł 

8) opłata za nieterminową spłatę 10 zł 

9) rozpatrzenie reklamacji 0 zł 

10) Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej. 25 zł 

11) Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków  

w kraju 3% nie mniej niż 5 zł 

zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy 
użyciu karty kredytowej do płatności gotówkowych)1 

3% nie mniej niż 5 zł 

12) płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w 
kraju 

0 zł 

13) płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą 0 zł 

14) przelew z Karty Kredytowej na rachunek w Banku 3% nie mniej niż 5 zł 

15) zestawienie transakcji generowane w cyklu rozliczeniowym 
(miesięcznie) 

0 zł 

16) ponowne generowanie zestawienia transakcji na życzenie 
Klienta za okres rozliczeniowy przez niego wskazany 

2 zł. 

17) zmiana wysokości dziennego limitu transakcyjnego 10 zł 

Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu przyjęcia wnio-
sku o zmianę 

 

18) podwyższenie wysokości limitu kredytowego na wniosek 
Klienta 

3% od kwoty podwyższenia 

Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu pozytywnego 

rozpatrzenia wniosku o zmianę limitu 

 

19) powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkow-
nika karty 

10 zł 

                                                           
1 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku przy stosowa-

niu kursu własnego VISA powiększonego o 3% w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty. 
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Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu złożenia wnio-
sku o zmianę PIN-u 

 

2. 
Karta Kredytowa VISA business dla Klientów instytucjo-

nalnych * 

 

1) wydanie nowej karty 0 zł 

2) wznowienie karty 0 zł 

3) wydanie karty dodatkowej 25 zł 

4) wydanie duplikatu karty 30 zł 

5) opłata roczna za kartę w zmiennej wysokości zależnej od 
obrotu na karcie 

 

 co najmniej 6.600,- zł. 0 zł 

 mniej niż 6.600,- zł. 75 zł 

6) prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie 0 zł 

7) opłata za przekroczenie limitu kredytowego 5 zł 

8) opłata za nieterminową spłatę 20 zł 

9) rozpatrzenie reklamacji 0 zł 

10) Wydanie nowej karty po zastrzeżeniu 25 zł 

11) wypłata gotówki w bankomatach w kraju 5% nie mniej niż 10 zł 

12) wypłata gotówki w bankomatach za granicą 5% nie mniej niż 10 zł 

13) płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w 
kraju 

0 zł 

14) płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za gra-

nicą 
0 zł 

15) przelew z Karty Kredytowej na rachunek w Banku 3% nie mniej niż 5 zł 

16) zestawienie transakcji generowane w cyklu rozliczenio-
wym (miesięcznie) 

0 zł 

17) ponowne generowanie zestawienia transakcji na życzenie 

Klienta za okres rozliczeniowy przez niego wskazany 
Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu wydania zestawie-
nia transakcji 

2 zł. 

18) zmiana wysokości dziennego limitu transakcyjnego 

Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu przyjęcia wniosku 
o zmianę 

10 zł 

19) podwyższenie wysokości limitu kredytowego na wniosek 

Klienta 
Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu pozytywnego roz-
patrzenia wniosku o zmianę limitu 

3% od kwoty podwyższenia 

20) powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkow-

nika karty 
Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu złożenia wniosku o 
zmianę PIN-u 

10 zł 

* Punkty, w których zaznaczono sposób pobierania prowizji w formie Uwagi dotyczą prowizji pobieranych ręcz-
nie w systemie lokalnym banku. Pozostałe prowizje pobierane będą przez system zrzeszeniowy na koniec okresu 

rozliczeniowego karty.  
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Rozdział 5 Gwarancje i weksle 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Weksle  

1) obsługa weksli do zapłaty, inkaso weksli itp. 5 zł 

2) zgłoszenie weksla do protestu 10 zł 

2. Gwarancje  

1) rozpatrzenie zlecenia udzielenia gwarancji/poręczenia 

(od kwoty wnioskowanej gwarancji/poręczenia) 
 
Uwaga: 

W przypadku udzielenia gwarancji/poręczenia, prowizja zostaje za-

liczona na poczet prowizji z tytułu udzielenia gwarancji/poręczenia 

0,10% (min. 100 zł) 

2) udzielenie gwarancji własnej lub poręczenia, podwyższe-
nie, przedłużenie ważności gwarancji własnej (w zależ-
ności od sytuacji ekonomiczno-finansowej zlecenio-

dawcy i terminu ważności gwarancji) 

 
 

a. na okres do 3 lat 
Od 1% do 5% gwarantowanej 

kwoty nie mniej niż 100 zł, i nie 
więcej niż 5.000 zł 

b. na okres powyżej 3 lat 
1,0 % ÷ 3,0 % w skali roku nie 

mniej niż 500 zł 

3) przyznanie limitu linii gwarancji wadialnych 
Uwaga: 

Prowizja naliczana i pobierana jednorazowo w dniu za-
warcia umowy o otwarcie linii od kwoty przyznanego li-
mitu. 

1% 

4) inna zmiana warunków gwarancji własnej  100 zł 

5) anulowanie gwarancji 100 zł 

 

  


