Bank Spółdzielczy „Pałuki” w Żninie
Wyciąg z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

ROZDZIAŁ III
1.

KREDYTY - dla Klientów Indywidualnych
Minimalna kwota prowizji wynosi 50,- zł

PROWIZJE

Prowizje pobiera się stosownie do postanowień umowy.

WYSZCZEGÓLNIENIE

LP.

Prowizje ustalane od kwoty kredytu

1.
a)

Kredyty gotówkowe - prowizja przygotowawcza za udzielenie
- kredyt gotówkowy
- kredyt do 1 roku

2,0 %

- kredyt od 1 roku do 2 lat

2,5 %

- kredyt powyżej 2 lat

3,0 %

- kredyt gotówkowy zabezpieczony blokadą środków na rachunku
bankowym lub kaucją pieniężną
- kredyt do 1 roku

2,0 %

- kredyt od 1 roku do 2 lat

3,0 %

- kredyt powyżej 2 lat

5,0 %

- promocyjny kredyt gotówkowy
b)

50,-zł

Kredyty w ROR
- prowizja przygotowawcza za udzielenie
- prowizja z tytułu obsługi, po każdych 12 miesiącach w okresie
obowiązywania umowy kredytowej
- prowizja za odnowienie limitu kredytu na kolejny okres obowiązywania
umowy kredytowej

1,0 %
1,0 %
1,0 %
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Pozostałe kredyty - prowizja przygotowawcza za udzielenie:

c)

- kredyt mieszkaniowy

1,5 %

- pożyczka hipoteczna

2,0 %

Prowizja z tytułu prolongaty ustalana od prolongowanej kwoty kredytów

2.

- za zmianę warunków spłaty kredytów i sporządzenie aneksu

0,5 %

oraz
- za wydłużenie okresu kredytowania za każdy rozpoczęty okres
półroczny

0,5 %

- maksymalna kwota prowizji
Prowizja za obniżenie limitu kredytu w ROR w okresie kredytowania
(bez aneksu umowy)

3.

500,- zł
0,0 %

2. OPŁATY

1.

Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość
zadłużenia z tyt. kredytów bankowych i innych tytułów oraz
zaświadczeń, że klient nie jest dłużnikiem Banku

2.

Sporządzanie i wysyłanie w przypadkach określonych w umowie
kredytu/pożyczki/o kartę (nie więcej niż jedno w okresie
rozliczeniowym) monitu, upomnienia lub wezwania do zapłaty

3.

Sporządzenie odpisu umowy o kredyt

30,-zł

4.

Promesa kredytowa

50,-zł

5.

Zlecenie klienta - pobierania z rachunku dodatkowych rat kredytu poza
określonymi w Harmonogramie

30,-zł

6.

Zezwolenie na bezciężarowe odłączenie

50,-zł

7

Z tytułu czynności związanych ze zmianą zabezpieczenia

100,-

8.

Z tytułu zmian treści i warunków umowy o kredyt

100,-

30,-zł

koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg. stawki operatora pocztowego
dla kredytów udzielonych według umów od 11 marca 2016 roku nie pobiera się opłaty

Żnin, marzec 2016r.
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