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Za wydanie Klientom - na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów 

bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że Klient nie figuruje jako dłużnik
za każde zaświadczenie 100,00 zł

Za wydanie odpisu umowy o kredyt lub aneksu do umowy za każdy odpis 50,00 zł

Odnowienie kredytu w ROR

naliczana każdorazowo przy 

odnowieniu limitu kredytu na kolejne 

12 miesięczne okresy od kwoty 

odnawianego limitu kredytu, płatna w 

dniu odnowienia limitu kredytu

 2,00% nie mniej niż 60,00 zł

Za wydanie promesy udzielenia kredytu za każdą promesę 100,00 zł

Prowizja za czynności związane z zawarciem umowy i udzieleniem kredytu konsumenckiego w tym

od kredytów odnawialnych w ROR

naliczana od kwoty przyznanego 

kredytu, płatna jednorazowo w dniu 

postawienia kredytu do dyspozycji 

kredytobiorcy

2,00%, nie mniej niż 60,00 zł

dla pozostałych Klientów

VII. KREDYTY KONSUMPCYJNE (udzielone do 17.12.2011r.) oraz KREDYTY KONSUMENCKIE 
(udzielane od 18.12.2011r.)

Tryb pobierania prowizji / opłaty OBOWIĄZUJĄCA STAWKA

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE

ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

 na dzień 01.10.2020 r.

5,49%, nie mniej niż 60,00 zł

od kredytów gotówkowych, gotówkowych Plus

naliczana od kwoty przyznanego 

kredytu, płatna jednorazowo 

najpóźniej w dniu uruchomienia 

kredytu

5,99%, nie mniej niż 60,00 zł

od kredytów gotówkowych „Profit Kredyt”, gotówkowych Plus „Profit Kredyt”

dla Klientów zakładających / posiadających „Profit Konto” / "Premium Konto" 4,99%, nie mniej niż 60,00 zł

*w przypadku, gdy zabezpieczeniem kredytu będzie ubezpieczenia na życie, wysokość prowizji wynosi 2,99%, nie 

mniej niż 60,00 zł
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13. Za sporządzenie i wysłanie do BIK S.A. na żądanie Klienta informacji o spłacie kredytu za każdą informację 24,60 zł

Za wydanie duplikatu dokumentu zezwalającego na zwolnienie zabezpieczenia za każdy duplikat 50,00 zł

Za zawarcie umowy przejęcia długu
naliczana od kwoty przejmowanego 

zadłużenia, płatna jednorazowo
2,00%, nie mniej niż 200,00 zł

Za przygotowanie na wniosek Kredytobiorcy lub Poręczyciela informacji dotyczących księgowań operacji 

kredytowych w rozbiciu na daty i wysokości wpłat, spłat kredytu lub odsetek dotyczących
za każdy wniosek 50,00 zł

Za zawarcie umowy ugody na spłatę zadłużenia

naliczana od kwoty zadłużenia 

pozostałego do spłaty, płatna 

jednorazowo

2,00 %, nie mniej niż 100,00 zł

inne warunki umowy 100,00 zł

* W przypadku jednoczesnej zmiany kilku warunków umowy, określonych w pkt 6.1, pkt 6.2 oraz w pkt 7, pobierana jest jedna opłata (najwyższa z wymienionych)

Za sporządzenie i wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym)/wezwania do zapłaty 

zaległych odsetek lub rat kredytu - w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki 

za każde upomnienie / wezwanie do 

zapłaty, naliczana od kredytów 

udzielonych do 10 marca 2016 r.

9,00 zł

podwyższenie kwoty kredytu odnawialnego w ROR
naliczana od kwoty podwyższenia, 

płatna jednorazowo 
2,00 %, nie mniej niż 60,00 zł

zmiana zabezpieczenia kredytu 100,00 zł

3,00%,  nie mniej niż 100,00 zł

inną zmianą sposobu i terminów spłaty kredytu lub / i odsetek (z wyłączeniem zmiany wynikającej z 

przedterminowej spłaty kredytu)
150,00 zł

Za zmianę na wniosek Klienta innych warunków umowy wymagających zawarcia aneksu do umowy*

udzieleniem ulgi w spłacie w tym

naliczana od kwoty prolongowanej, 

płatna jednorazowo

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

za prolongatę w spłacie do 3 m-cy 1,00%, nie mniej niż 50,00 zł

za prolongatę w spłacie do 6 m-cy 2,00%,  nie mniej niż 100,00 zł

za prolongatę w spłacie powyżej 6 m-cy
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Za czynności związane z*
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