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        KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE Tryb pobierania prowizji/opłaty OBOWIĄZUJĄCA STAWKA
1. Prowizja wstępna (aplikacyjna) - naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu/pożyczki/limitu 

kredytowego na kredyty obrotowe (za wyjątkiem kredytów z 

dopłatami do oprocentowania z ARiMR, kredytów z 

częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez 

młodych rolników (linia MRcsk)), płatna jednorazowo, w dniu 

złożenia wniosku, dla klientów współpracujących z 

Bankiem1)  prowizja zaliczana jest na poczet prowizji za 

udzielenie kredytu/pożyczki/limitu kredytowego na kredyty 

obrotowe, dla pozostałych klientów prowizja w 50% 

zaliczana jest na poczet prowizji za udzielenie 

kredytu/pożyczki/limitu kredytowego na kredyty obrotowe

- w razie negatywnego rozpatrzenia wniosku skutkującego 

odmową udzielenia kredytu /pożyczki/limitu kredytowego na 

kredyty obrotowe lub rezygnacji wnioskodawcy z podpisania 

umowy, prowizja nie podlega zwrotowi, 

- prowizja nie jest pobierana od kredytów 

konsorcjalnych, w których BS Wschowa jest uczestnikiem 

konsorcjum, a także w przypadku klientów, którym BS 

Wschowa złożył ofertę kredytową (oferta złożona z 

inicjatywy BS Wschowa) oraz od kredytu obrotowego na 

sfinansowanie podatku VAT, jeżeli kredyt ten jest równolegle 

procesowany z kredytem inwestycyjnym  

- za rozpatrzenie zlecenia udzielenia gwarancji /limitu na  

gwarancje, naliczana od kwoty wnioskowanej, płatana w 

dniu złożenia zlecenia (w razie negatywnego rozpatrzenia 

zlecenia i odmowy wystawienia gwarancji lub rezygnacji 

zleceniodawcy, prowizja nie podlega zwrotowi

0,10%  nie mniej niż 300,00 zł

nie więcej niż  1 000,00 zł

1) Stawka obowiązuje dla wniosków złożonych po dniu 31.03.2021r  

2)  W przypadku, gdy kwota prowizji wstępnej wynosi więcej niż 

prowizja z tytułu udzielenia, wstępna ulega obniżeniu do wysokości 

prowizji z tytułu udzielenia    

Prowizja z tytułu udzielenia / odnowienia kredytu w tym:

od kredytu obrotowego "Plus"

naliczana od kwoty udzielonego / odnowionego kredytu, 

płatna najpóźniej w dniu uruchomienia środków lub w dniu 

odnowienia kredytu, nie podlega zwrotowi w przypadku 

niewykorzystania kredytu; prowizja jest także płatna w 

przypadku braku postawienia kredytu/transzy kredytu do 

dyspozycji Kredytobiorcy na skutek okoliczności, za które 

ponosi on odpowiedzialność

od 2,00 % do 4,00%, nie mniej niż 300,00zł

kredytu Unijnego SGB od 1,00% do 3,00%, nie mniej niż 300,00 zł

"AGROKREDYTU" od 1,50% do 4,00%, nie mniej niż 300,00 zł

kredytu obrotowego na zakup środków do produkcji rolnej od 1,00 % do 3,00%, nie mniej niż 300,00 zł

kredytów preferencyjnych z pomocą ARIMR2) linie RR, Z, PR, K01, K02, MRcsk           2,00%

kredytu na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych od 1,50% do 4%, nie mniej niż 300,00 zł

2.2 od kredytu w rachunku bieżącym

naliczana od kwoty udzielonego / odnowionego kredytu, 

płatna w dniu postawienia kredytu do dyspozycji 

Kredytobiorcy lub w dniu odnowienia kredytu, nie podlega 

zwrotowi w przypadku niewykorzystania kredytu; prowizja 

jest także płatna w przypadku braku postawienia kredytu do 

dyspozycji Kredytobiorcy na skutek okoliczności, za które 

ponosi on odpowiedzialność

od 1,50% do 4,00% nie mniej niż 300,00zł

Prowizja z tytułu udzielenia:

naliczana od kwoty udzielonego kredytu / udzielonej 

pożyczki, płatna najpóźniej w dniu uruchomienia środków, 

nie podlega zwrotowi w przypadku niewykorzystania kredytu 

/ pożyczki; prowizja jest także płatna w przypadku braku 

postawienia kredytu/pożyczki/transzy kredyty/transzy 

pożyczki do dyspozycji Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy na 

skutek okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność

kredytu inwestycyjnego, w tym kredytu  inwestycyjnego - 

ZIEMIA oraz kredytu technologicznego
od 1,00% do 3,00%, nie mniej niż 300,00 zł

limitu kredytowego na kredyty obrotowe

naliczana od kwoty przyznanego limitu kredytowego na 

kredyty obrotowe; płatna najpóźniej w dniu podpisania 

umowy ramowej, a w przypadku niewykorzystania  

przyznanego limitu nie jest zwracana; prowizja jest także 

płatna w przypadku braku postawienia limitu kredytowego 

na kredyty obrotowe do dyspozycji Kredytobiorcy na skutek 

okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność

od 1,50%  do 4,00%, nie mniej niż 300,00 zł

Za obsługę weksli do zapłaty, inkaso weksli itp.
za każdą operację, opłata pobierana jest przez bank 

(domicyliat) od głównego dłużnika wekslowego 
100,00 zł

kredytu udzielonego dla Wspólnoty Mieszkaniowej od 1,50% do 4,00%, nie mniej niż 300,00 zł

pozostałe kredyty od 1,00 % do 4,00%, nie mniej niż 300,00 zł

pożyczki hipotecznej od 2,00% do 4,00%, nie mniej niż 300,00 zł

kredytu rewolwingowego

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna najpóźniej w 

dniu uruchomienia środków, nie podlega zwrotowi w 

przypadku niewykorzystania kredytu; prowizja jest także 

płatna w przypadku braku postawienia kredytu/transzy 

kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy na skutek okoliczności, 

za które ponosi on odpowiedzialność

od 1,50 % do 4,00%, nie mniej niż 300,00 zł

Za wydanie odpisu umowy o kredyt / pożyczkę / udzielenie 

gwarancji lub aneksu do umowy
za każdy odpis 100,00 zł

Za czynności związane z 3)

Oprotestowanie weksla

w razie niezapłacenia prowizję pobiera Bank (domicyliat) od 

głównego dłużnika wekslowego lub podawcy weksla albo od 

banku, który zdyskontował weksel

 200,00 zł + koszty opłat notarialnych oraz opłat 

pocztowych 

Za wydanie na wniosek Klienta oraz na zapytanie z innych banków zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów 

bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że Klient nie figuruje jako dłużnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UWAGA!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

W przypadku wydawania zaświadczenia w celu przedłożenia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub Krajowym Ośrodku 

Wsparcia Rolnictwa pobiera się opłatę w wysokości 50% stawki 

od każdego zaświadczenia 200,00 zł

udzieleniem ulgi w spłacie w tym

naliczana od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo

od 0,50% do 3,00%, nie mniej niż 250,00 zł

za prolongatę w spłacie do 1 m-ca 0,50 %, nie mniej niż 250,00 zł

za prolongatę w spłacie do 3 m-cy 1,00 %, nie mniej niż 250,00 zł

za prolongatę w spłacie do 6 m-cy 2,00 %, nie mniej niż 250,00 zł

za prolongatę w spłacie powyżej 6 m-cy

Za zmianę na wniosek Klienta innych warunków umowy kredytu / pożyczki niż wskazanych w punkcie 8 wymagających zawarcia aneksu do 

umowy**

podwyższenie kwoty kredytu naliczana od kwoty podwyższenia, płatna jednorazowo od 1,00 % do 3,00%, nie mniej niż  250,00 zł

3,00 %, nie mniej niż 250,00 zł

b) inną zmianą harmonogramu spłaty kredytu / pożyczki lub odsetek

za każdy wniosek złożony przez osobę fizyczną prowadzącą 

działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej, rolnika 

prowadzącego gospodarstwo rolne lub dział specjalny 

produkcji rolnej

 od 300,00 zł do 1 000,00 zł

za każdy wniosek złożony przez  pozostałe podmioty min. 300,00 zł

c) inne warunki umowy

za każdy wniosek złożony przez osobę fizyczną prowadzącą 

działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej, rolnika 

prowadzącego gospodarstwo rolne lub dział specjalny 

produkcji rolnej

300,00 zł

za każdy wniosek złożony przez  pozostałe podmioty min 350,00 zł

b) zmiana zabezpieczenia kredytu / pożyczki

za każdy wniosek złożony przez osobę fizyczną prowadzącą 

działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej, rolnika 

prowadzącego gospodarstwo rolne lub dział specjalny 

produkcji rolnej

od 300,00 zł do 1 000,00 zł

za każdy wniosek złożony przez  pozostałe podmioty min 500,00 zł

Za czynności związane:

a)
z inspekcją nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu / pożyczki / gwarancji oraz z przeprowadzeniem inspekcji na terenie 

budowy przed wypłatą transzy kredytu/ po zakończeniu budowy/w ramach monitoringu

za każdą inspekcję  - dotyczy osoby fizycznej prowadzącej 

działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej, rolnika 

prowadzącego gospodarstwo rolne lub dział specjalny 

produkcji rolnej

 od 200,00 zł  do 1.000,00 zł

za każdą inspekcję - dotyczy pozostałych podmiotów min. 200,00 zł

Rozdział 6. Kredyty i pożyczki

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

na dzień 01.06.2021

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE
ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH



11.

12.

a) 

b) 

14. 

a) 

b)

15.

16. 

17.

18.

19.

20.

23.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

a)

b)

b) z inspekcją nieruchomości w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę warunków umowy

za każdą inspekcję  - dotyczy osoby fizycznej prowadzącej 

działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej, rolnika 

prowadzącego gospodarstwo rolne lub dział specjalny 

produkcji rolnej

od 300,00 zł do 1000,00 zł

za każdą inspekcję - dotyczy pozostałych podmiotów min. 300,00 zł

Za sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy

kredyt /pożyczka o wartości do 500  000 zł za każdy wniosek od 300,00 zł do 500,00 zł

Za wydanie oceny sytuacji ekonomicznej (zdolności kredytowej) podmiotu na jego wniosek od każdego wniosku, na podstawie indywidualnej decyzji od 300,00 zł do 1.000,00 zł

         VI. KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE Tryb pobierania prowizji/opłaty OBOWIĄZUJĄCA STAWKA

kredyt/pożyczka o wartości powyżej 500 000 zł za każdy wniosek od 500,00 zł do 1 000,00 zł

13. Za sporządzenie i wysłanie upomnienia / wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie 

od każdego upomnienia / wezwania do zapłaty

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

wspólnicy spółki cywilnej, rolnicy prowadzący gospodarstwo 

rolne lub dział specjalny produkcji rolnej

wg kosztu Poczty Polskiej SA  - cena za przesyłkę 

poleconą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru 

 pozostałe podmioty

lat poprzednich za każdy rok 200,00 zł

Za wystawienie gwarancji

pobierana od kwoty czynnej gwarancji, naliczana za każde 

rozpoczęte 3 m-ce od daty wystawionej gwarancji płatna z 

góry w pierwszym dniu okresu prowizyjnego

od 1,50% do 2,50%, nie mniej niż 250,00 zł

50,00 zł

Za przygotowanie na wniosek Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy lub Poręczyciela informacji dotyczących księgowań operacji kredytowych w 

rozbiciu na daty i wysokości wpłat, spłat kredytu / pożyczki lub odsetek dotyczących

roku bieżącego 150,00 zł

Wycofanie zlecenia wystawienia gwarancji lub aneksu od każdej gwarancji od 300,00 zł do 1 000,00 zł

Wystawienie gwarancji na wzorze innym niż standardowo stosowany w banku opłata dodatkowa do ust. 1 i 15 300,00 zł

Za wypłatę gwarancji naliczana od kwoty wypłaconej gwarancji 0,50%, nie mniej niż 500,00 zł

Za zmianę warunków gwarancji za każdą zmianę, naliczana od kwoty czynnej gwarancji  0,50%, nie mniej niż 500,00 zł

Za wydanie duplikatu gwarancji bankowej za każdy duplikat 500,00 zł

21.
Za sporządzenie i wysłanie wezwania do dostarczenia przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę/Zleceniodawcę  polisy ubezpieczeniowej, 

operatu szacunkowego, zaświadczeń i innych  dokumentów, wynikających z umowy kredytu/pożyczki (z wyłączeniem dokumentów, o 

których mowa w pkt. 22) 

od każdego wezwania za każdy zakończony 30-dniowy 

okres opóźnienia, pierwsza opłata jest pobierana po 30 

dniach kalendarzowych po terminie określonym w umowie 

kredytu / pożyczki / o  udzielenie gwarancji lub w wysłanym 

do Klienta piśmie, kolejne po każdym następnym 30-

dniowym okresie opóźnienia

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

wspólnicy spółki cywilnej, rolnicy prowadzący gospodarstwo 

rolne lub dział specjalny produkcji rolnej

wg kosztu Poczty Polskiej SA  - cena za przesyłkę 

poleconą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru 

 pozostałe podmioty 200,00 zł

Opłata za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości

za każdy wniosek złożony przez osobę fizyczną prowadzącą 

działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej, rolnika 

prowadzącego gospodarstwo rolne lub dział specjalny 

produkcji rolnej, od kwoty pozostałej do spłaty

0,1% nie mniej niż 250,00 zł

22.
Za sporządzenie i wysłanie wezwania do dostarczenia dokumentów finansowych  związanych z monitoringiem kredytu / pożyczki/ gwarancji 

w przypadkach określonych w umowie 

 od każdego wezwania za każdy zakończony 30-dniowy 

okres opóźnienia, pierwsza opłata jest pobierana po 30 

dniach kalendarzowych po terminie określonym w umowie 

kredytu / pożyczki / o  udzielenie gwarancji lub w wysłanym 

do Klienta piśmie, kolejne po każdym następnym 30-

dniowym okresie opóźnienia

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

wspólnicy spółki cywilnej, rolnicy prowadzący gospodarstwo 

rolne lub dział specjalny produkcji rolnej

wg kosztu Poczty Polskiej SA  - cena za przesyłkę 

poleconą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru 

 pozostałe podmioty 150,00 zł

Za sporządzenie umowy ugody na spłatę zadłużenia
naliczana od kwoty zadłużenia pozostałego do spłaty, płatna 

jednorazowo
2,00%, nie mniej niż 250,00 zł

pobierana jest od postawionej do dyspozycji a niewykorzystanej kwoty kredytu / transzy kredytu 

za każdy dzień po upływie 7 dni od daty postawienia do dyspozycji zgodnie z umową kredytową 

kwoty kredytu / transzy kredytu do dnia poprzedzającego wypłatę kredytu / transzy kredytu lub 

rezygnację z kredytu/transzy kredytu; płatna jest każdorazowo w dniu wypłaty niewykorzystanej 

kwoty kredytu / transzy kredytu lub w dniu rezygnacji z kredytu oraz pierwszego dnia roboczego 

każdego miesiąca kalendarzowego

0,006%

za każdy wniosek złożony przez  pozostałe podmioty, od 

kwoty pozostałej do spłaty
0,1% nie mniej niż 500,00 zł

Prowizja za administrowanie kredytem / pożyczką

a)

Pobierana od pożyczek hipotecznych oraz kredytów inwestycyjnych na działalność 

gospodarczą i rolniczą udzielanych w okresie od 01.01.2011 r.do 31.03.2021r.  
(za wyjątkiem kredytów preferencyjnych z dopłatą do oprocentowania z ARiMR, 

kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą 

kapitału - Symbol CSK, kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków 

rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk), kredytów unijnych SGB oraz 

kredytów na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych)

pobierana jest od kwoty zadłużenia z tytułu kredytu / pożyczki ustalonego na dzień 1 stycznia 

danego roku, w którym jest pobierana; płatna jest 15 stycznia każdego roku za poprzedni rok 

kalendarzowy, z zastrzeżeniem, iż dla umów zawartych w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 

danego roku pierwsza prowizja płatna jest 15 stycznia następnego roku od dnia zawarcia umowy 

a dla umów zawartych w okresie od 01 lipca do 31 grudnia danego roku pierwsza prowizja płatna 

jest nie wcześniej niż 15 stycznia przypadającego po upływie roku od dnia zawarcia umowy

0,25%, nie mniej niż 100,00 zł i nie więcej niż 

1.000,00 zł

Za sporządzenie oraz wysłanie kompletu wniosku o wpis zastawu rejestrowego do Rejestru Zastawów od jednej umowy zastawu 50,00 zł

Za sporządzenie umowy przejęcia długu
naliczana od kwoty przejmowanego zadłużenia, płatna 

jednorazowo
od 1,00% do 4,00%, nie mniej niż 250,00 zł

Za wydanie promesy udzielenia kredytu / pożyczki / gwarancji za każdą promesę 1,00 %, nie mniej niż 1 000,00 zł 

Opłata za wydanie duplikatu dokumentu zezwalającego na zwolnienie zabezpieczenia od każdego duplikatu 150,00 zł

24.

 3) W przypadku jednoczesnej zmiany kilku warunków umowy, określonych w pkt 8 oraz w pkt 9 lit. a), b), c) , pobierana jest jedna opłata (najwyższa z wymienionych).

Prowizja za obsługę kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z 

częściową spłatą kapitału - symbol CSK

od kredytów udzielanych od 18.09.2012r. do 30.09.2013r.
naliczana miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu, pobierana do 10 dnia miesiąca 

następującego po upływie kwartału kalendarzowego 
0,016%  w stosunku miesięcznym

od kredytów udzielanych od 01.10.2013r. do 31.12.2014r.
naliczana miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu, pobierana do 10 dnia miesiąca 

następującego po upływie kwartału kalendarzowego 
0,03% w stosunku miesięcznym

a)

Za wcześniejszą spłatę pobierana od pożyczek hipotecznych oraz kredytów 

inwestycyjnych na działalność gospodarczą i rolniczą udzielanych w okresie od 
22.09.2011 r. do 31.03.2021r. (za wyjątkiem kredytów preferencyjnych z 

dopłatą do oprocentowania z ARiMR, kredytów na realizację inwestycji w 

gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału - Symbol CSK, kredytów z 

częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia 

MRcsk), kredytów unijnych SGB oraz kredytów na finansowanie przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych i remontowych)

naliczana od spłaconej przed terminem części lub całości kredytu / pożyczki, płatna jednorazowo 

w dniu dokonania przedterminowej spłaty;

prowizja nie jest pobierana, jeżeli spłata w kwocie wynikającej z harmonogramu spłaty kredytu / 

pożyczki nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie; w przypadku 

kredytów technologicznych prowizja nie jest pobierana za przedterminową spłatę kredytu 

pochodzącą z premii technologicznej

 w 1-3 roku kredytowania / spłaty pożyczki - 

2,00%, nie mniej niż 200,00 zł

 w kolejnych latach kredytowania  spłaty pożyczki - 

1,00%, nie mniej niż 200,00 zł 

b)

Za wcześniejszą spłatę: pożyczek hipotecznych, kredytów inwestycyjnych, 

kredytów obrotowych nieodnawialnych na działalność gospodarczą i rolniczą 

udzielonych od dnia 01.04.2021r. 
naliczana jest od kwoty kredytu/pożyczki  spłacanej wcześniej niż 14 dni przed terminem spłaty 

wynikającym z umowy, w tym harmonogramu, płatna w dniu dokonania przedterminowej spłaty; 

w przypadku kredytów technologicznych prowizja nie jest pobierana za przedterminową spłatę 

kredytu pochodzącą z premii technologicznej

2,00% nie mniej niż 200,00 zł 

Prowizja nie jest pobierana od kredytu rewolwingowego, kredytów przeznaczonych 

na realizację przedsięwzięć deweloperskich, kredytów obrotowych na 

sfinansowanie podatku od towarów i usług, kredytów obrotowych odnawialnych, 

kredytów preferencyjnych z dopłatą do oprocentowania z ARiMR,  kredytów z 

częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia 

MRcsk), kredytów unijnych SGB oraz kredytów na finansowanie przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych i remontowych

Prowizja z tytułu obsługi dopłat ARiMR

od kredytów z dopłatami do oprocentowania z ARiMR udzielanych od 18.09.2012r. do 

31.12.2014r., naliczana miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu, pobierana do 10 dnia miesiąca 

następującego po upływie kwartału kalendarzowego 

0,03% w stosunku miesięcznym

Prowizja rekompensacyjna

1)  Klient współpracujący z Bankiem to klient posiadający w Banku Spółdzielczym we Wschowie  rachunek bieżący od minimum 6 miesięcy lub posiadający w Banku Spółdzielczym we Wschowie  czynny lub zakończony nie później niż w okresie ostatnich 6 miesięcy 

produkt o charakterze kredytowym, terminowo spłacany przez ostatnie 6 miesięcy (przekroczenie terminu spłaty określonego w umowie maksymalnie do 30 dni)

2) Suma wszystkich prowizji i opłat związanych z kredytem preferencyjnym z pomocą ARiMR nie może przekroczyć stawki prowizji za udzielenie kredytu wskazanej w taryfie. 

b)

Pobierana od pożyczek hipotecznych oraz kredytów inwestycyjnych na działalność 

gospodarczą i rolniczą udzielanych od 01.04.2021r. (za wyjątkiem kredytów 

preferencyjnych z dopłatą do oprocentowania z ARiMR, kredytów na realizację 

inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału - Symbol CSK, 

kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych 

rolników (linia MRcsk), kredytów unijnych SGB oraz kredytów na finansowanie 

przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych)

pobierana jest od kwoty zadłużenia z tytułu kredytu / pożyczki ustalonego na dzień 1 stycznia 

danego roku, w którym jest pobierana; płatna jest 15 stycznia każdego roku za poprzedni rok 

kalendarzowy, z zastrzeżeniem, iż dla umów zawartych w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 

danego roku pierwsza prowizja płatna jest 15 stycznia następnego roku od dnia zawarcia umowy 

a dla umów zawartych w okresie od 01 lipca do 31 grudnia danego roku pierwsza prowizja płatna 

jest nie wcześniej niż 15 stycznia przypadającego po upływie roku od dnia zawarcia umowy

0,25%, nie mniej niż 100,00 zł i nie więcej niż 

3.000,00 zł

Prowizja za gotowość

a)

od kredytów na działalność gospodarczą i rolniczą oraz kredytów dla wspólnot 

mieszkaniowych udzielanych od 17.01.2011 r. do 31.10.2020r. (za wyjątkiem 

kredytów w rachunku bieżącym, kredytów płatniczych, kredytów preferencyjnych z 

dopłatą do oprocentowania z ARiMR, kredytów na realizację inwestycji w 

gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału - Symbol CSK, kredytów z 

częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia 

MRcsk))

pobierana jest od postawionej do dyspozycji a niewykorzystanej kwoty kredytu / transzy kredytu 

za każdy dzień po upływie 30 dni od daty postawienia do dyspozycji zgodnie z umową kredytową 

kwoty kredytu / transzy kredytu do dnia poprzedzającego wypłatę kredytu / transzy kredytu lub 

rezygnację z kredytu/transzy kredytu; płatna jest każdorazowo w dniu wypłaty niewykorzystanej 

kwoty kredytu / transzy kredytu lub w dniu rezygnacji z kredytu  oraz pierwszego dnia roboczego 

każdego miesiąca kalendarzowego

0,005%

b)

od kredytów na działalność gospodarczą i rolniczą oraz kredytów dla wspólnot 

mieszkaniowych udzielanych od 01.11.2020 r. (za wyjątkiem kredytów w 

rachunku bieżącym, kredytów płatniczych, kredytów preferencyjnych z dopłatą do 

oprocentowania z ARiMR, kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków 

rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk))


