Załącznik nr 5 do Uchwały nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokie z dnia 24 sierpnia 2015 r

TARYFA OPŁATA I PROWIZJI
dotycząca kredytów i pożyczek pieniężnych oraz gwarancji i poręczeń
obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Wysokiej od dnia 1 listopada 2015 roku
Lp

Wyszczególnienie

1.

Opłata przygotowawcza – przy złożeniu wniosku kredytowego (opłata nie podlega
zwrotowi) – opłata nie dotyczy wniosków o kredyty preferencyjne z dopłatami
ARiMR do oprocentowania i kredytów z pomocą ARiMR polegającą na częściowej
spłacie kapitału.
Od przyznanych kredytów na działalność gospodarczą i rolniczą:
1) w rachunku bieżącym
2) obrotowe na środki do produkcji
- do 12 miesięcy
- od 12 do 18 miesięcy
3) obrotowe na środki do produkcji „1000” na 1 ha
4) obrotowe na środki do produkcji do 36 m-cy

2.

3.

Udzielenie kredytów i pożyczek pieniężnych do oprocentowania których dopłaca
ARiMR (preferencyjne) udzielane do 31.12.2014r.
Udzielenie kredytów i pożyczek pieniężnych do oprocentowania których dopłaca
ARiMR (preferencyjne) udzielane od 1.01.2015r.

4.
5.

- wydłużenie terminu spłaty (prolongata)
Od przyznanego kredytu pomostowego
Od zaangażowania kredytu preferencyjnego z dopłatami do odsetek przez ARiMR
– kredyty udzielane od 18.09.2012r. do końca 2014 roku

Od przyznanego kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym „ror”
- od kwoty przyznanej
- odnowienie kredytu
7. Od przyznanych kredytów:
1) inwestycje rolnicze
2) „Grunt”
3) Kredytowa Linia Hipoteczna
4) „Agroinwestycja”
5) inwestycje związane z działalnością gospodarczą
8. Od przyznanych kredytów gotówkowych i konsumenckich:
1) do 12 m-cy
2) do 36 m-cy
3) „szybka gotówka” do 12 m-cy
4) „na każdy cel”
5) „kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych”
6) „jubileuszowy”
7) „uniwersalny”
8) „dobry kredyt”
9) „świąteczny”
9. Kredyt mieszkaniowy „Mój dom”
10. Uniwersalny kredyt hipoteczny
11. Wystawienie dyspozycji przelewu z r-ku kredytowego na r-ek do innego banku
12. Udział kapitałowy w konsorcjum - części prowizji od kredytobiorcy
proporcjonalnie do zaangażowanych środków banku z uwzględnieniem
kompetencji do negocjowania podziału

stawka
minimalna
25,- zł

stawka
maksymalna
25,- zł

0,5%

3%
2%
3%
3%
3%

1%

2,00 % - zgodnie z
porozumieniem z
ARiMR a bankiem
1,85 % - zgodnie z
porozumieniem z
ARiMR a bankiem
2%
3%
1%
3%
0,5% kwoty kredytu na
koniec 31 grudnia
każdego roku w okresie
spłaty, płatnej do 15
stycznia kolejnego roku.
Prowizji nie pobiera się
za rok w którym
nastąpiło uruchomienie
kredytu.

6.

2%

2%
2%

2%
1%

3%
2%
3%
2%
3%

2%

4%
3,5%
3,5%
4%
2%
4%

2%
3%
5%
4,5 %
4,5 %
4%
2%
4%
5%
1%
2%

3,- zł
1%

wg. umowy

13. Jednorazowa prowizja za podpisany - na wniosek klienta - aneks do zawartej
umowy o kredyt lub pożyczkę dotyczącą:
a) prolongaty spłaty lub zmiany terminarza spłat - od kwoty objętej odroczeniem
lub zmianą terminarza spłat,
b) podwyższenie wysokości kredytu / pożyczki - od kwoty podwyższenia,
c) zmiany zabezpieczenia spłaty lub innych warunków umowy.
Uwaga:
1) za każdą czynność wymienioną w lit. a-c prowizję nalicza się i pobiera
oddzielnie
2) za aneks do umowy w związku ze zmianą przepisów lub uregulowań
ustawowych.
14. Opłata za przejecie długu i kredytu przez innego dłużnika

1%
1%
1%
30,- zł

3%
30,- zł
1 % nie mniej
niż 50,- zł

15. Jednorazowa prowizja za restrukturyzację kredytu, pożyczki lub innego zadłużenia
(w przypadku wypowiedzenia umowy i/lub zaklasyfikowanych do kategorii
straconych - od kwoty objętej restrukturyzacją.
1%
16. Wstrzymanie egzekucji na wniosek kredytobiorcy
50,- zł
17. Od udzielonych gwarancji , poręczeń, regwarancji i awali lub od zrealizowanego
1%
czeku własnego z gwarancją zapłaty
18. Za obsługę weksli do zapłaty, inkaso weksli itp. (za każdą czynność)
1%
19. Zgłoszenie weksla do protestu w razie niezapłacenia
1 % nie mniej
niż 30 zł
20. Wystawienie promesy kredytu pożyczki, gwarancji itp.
50,- zł
21. Za wezwanie do zapłaty lub upomnienie od każdego wezwania
15,-zł
22. Opłata za telefoniczne lub SMS przypomnienie o spłacie zaległej raty kredytu,
odsetek
23. Oznakowanie rzeczy przewłaszczonej
24. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działki, przy złożeniu wniosku
25. Sporządzenie i wydanie dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie
hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia
26. Za sporządzenie oceny zdolności kredytowej – na życzenie klienta
27. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej
28. Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość
zadłużenia z tyt. kredytów, pożyczek i innych tytułów oraz, że klient nie figuruje w
BS jako dłużnik
29. Wydanie na życzenie klienta zaświadczenia o historii udzielonego kredytu
- gdy kredytu udzielono w roku bieżącym
- gdy kredytu udzielono w latach poprzednich
30. Sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda
– za każdy monit

3%
3%
5%

2%

5%
3%
3%
2%
100,- zł

5,-zł

5,- zł.
50,- zł
50,- zł
100,- zł
50,- zł
50,- zł

1%

500,- zł

40,- zł
50,- zł
20,- zł

Uwaga
 Pobierana prowizja związana z działalnością kredytową nie może być mniejsza niż 25zł.
 Od kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR udzielanych od 1.01.2015r. łączna wysokość prowizji
w całym okresie kredytowania nie może przekroczyć 1,85 % wysokości kredytu.

