XIX. POZOSTAŁE OPŁATY KREDYTOWE
Lp.
1

Wyszczególnienie czynności
Za zmianę warunków zabezpieczenia kredytu na wniosek klienta
a) kredyty detaliczne i mieszkaniowe
b) kredyty na działalność gospodarczą lub rolniczą
Prolongowanie spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) od
kwoty prolongowanej

2
a)
b)

kredyty detaliczne i mieszkaniowe
kredyty na działalność gospodarczą lub rolniczą

3

Za wystawienie promesy kredytowej

4

Za wysłanie upomnienia, wezwania do zapłaty lub wypowiedzenia umowy:
a) w przypadku ekspozycji kredytowych osób fizycznych przeznaczonych na
cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową

Stawka
20 zł
50 zł
50 % stawki prowizji
przygotowawczej właściwej
dla danego kredytu
z uwzględnieniem okresu
prolongaty
minimum 20 zł
minimum 50 zł
0,1 % kwoty przyrzeczonej
nie mniej niż 50 zł

0 zł
15 zł

b) w przypadku pozostałych ekspozycji kredytowych
Za wystawienie zaświadczenia w celu:
a) wykreślenie hipoteki
5

b) wykreślenie wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

bez opłat

c) wykreślenie zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów
6

Dokonanie oceny sytuacji finansowej i zdolności kredytowej podmiotu
gospodarczego na jego wniosek wraz z wydaniem opinii dotyczącej zdolności
kredytowej.

7

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu (nie posiadaniu) zadłużenia w banku oraz
opinii o Kliencie w zakresie dotychczasowej współpracy:
a) osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej
b) pozostali kredytobiorcy

8

9

Wydanie zaświadczenia dotyczącego historii spłat kredytu:
a) osoby fizyczne nieprowadzące działalności
gospodarczej
b) pozostali kredytobiorcy Uwaga:
1) opłata jest pobierana odrębnie za każdy kredyt
2) w przypadku, gdy zgodnie z wnioskiem Klienta sporządzenie historii spłat
kredytu wymaga sprawdzenia dowodów źródłowych z lat poprzedzających
datę złożenia wniosku przez Klienta (np. kasowych dowodów spłat kredytu)
opłata jest powiększana o kwotę 5 zł netto za każdy sprawdzony dowód
źródłowy.
Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości w celu ustalenia celowości
wykorzystania kredytu lub stanu nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty
kredytu, w wyłączeniem pierwszej inspekcji która jest bezpłatna

61,50 zł (50 zł + 23 % VAT)

36,90 zł (30 zł + 23 % VAT)
61,50 zł (50 zł + 23 % VAT)
36,90 zł (30 zł + 23 % VAT)
61,50 zł (50 zł + 23 % VAT)

50 zł

1

Szczegółowe prowizje dotyczące poszczególnych rodzajów kredytów ustalane są w odrębnej uchwale
dotyczącej warunków udzielania kredytów i pożyczek.

