Rozdział 5. Kredyty i pożyczki dla przedsiębiorców i innych podmiotów (z wyjątkiem rolników)
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

STAWKA MINIMALNA

0,1% nie więcej niż 1000,00zł

150,00 zł

2,00%

150,00 zł

2,00%

150,00 zł

2) kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, rewolwingowy, inwestycyjny, hipoteczny

2,00%

150,00 zł

3) kredyt "PROW"

1,00%

150,00 zł

wg umowy z ARiMR oraz innymi podmiotami

x

1,50%
2,00%

150,00 zł
150,00 zł

3,00%
1,00%

150,00 zł
150,00 zł

1. Prowizja wstępna (aplikacyjna)

- za rozpatrzenie wniosku o udzielenie lub odnowienie kredytu (dotyczy kredytów
odnawialnych), naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu, płatna w dniu złożenia
wniosku
- w razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy
kredytu, prowizja nie podlega zwrotowi

2. Prowizja przygotowawcza:
1) kredyt obrotowy w rachunku bieżącym
a) do kwoty 49 999 zł
b) od kwoty 50 000 zł

4)

- prowizja nie jest pobierana od kredytów konsorcjalnych, w których BS w Starej Białej
jest uczestnikiem konsorcjum
naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty odnowienia/zwiększenia limitu
kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych), płatna jednorazowo przy postawieniu kredytu
do dyspozycji kredytobiorcy (w przypadku zwiększenia limitu zadłużenia pobiera się
proporcjonalną prowizję ułamkową, uwzględniając pełną stawkę prowizji oraz okres
zwiększenia limitu, zaokrąglając ten okres wzwyż do pełnego kwartału)

kredyt z linii preferencyjnych i innych

5) kredyty z linii EFRWP:
a) agroturystyka
b) pozostałe
6) kredyty dla wspólnot mieszkaniowych
a) na zaku i montaż kolektorów słonecznych
b) pozostałe
3. Prowizja z tytułu gotowości
4.

Prowizja za korzystanie z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym

naliczana dziennie od salda niewykorzystanego limitu kredytu w rachunku bieżącym i
pobierana miesięcznie
naliczana z góry corocznie od kwoty obowiazującego limitu tj. za każdy kolejny 12
miesięczny okres korzystania

5. Prowizja za obsługę kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR

9. Za wydanie klientom (na ich wniosek) zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów
bankowych i innych zobowiązań oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik
10. Za wydanie promesy kredytowej
11. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki
12. Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub
13. przewłaszczenia:
Za wysłanie monitu/upomnienia lub wezwania do zapłaty
14. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości
15. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystapienie do długu osoby trzeciej

1,00%

150,00 zł.

2,00 zł. - dla umów „klęskowych” zawartych od dnia 01.05.2007 r. do dnia 17.09.2012 r.
naliczana od kwoty udzielonego kredytu za każdy miesiąc trwania kredytu, pobierana
kwartalnie

6. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki
do 90 dni
powyżej 90 dni
7. Za zmianę warunków umowy kredytowej, z wyjątkiem prolongaty
8. Za wydanie opinii bankowej o kliencie / informacji o zdolności kredytowej klienta (na jego wniosek)

0,15%

2,50 zł - dla umów inwestycyjnych zawartych do dnia 17.09.2012 r.
0,03% - dla umów zawartych od dnia 18.09.2012 r. do dnia 04.11.2014 r.
0,12% - dla umów obrotowych zawartych od dnia 05.11.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
0,15% - dla umów inwestycyjnych zawartych od dnia 05.11.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
0,00 zł. - dla umów zawartych od dnia 01.01.2015 r.

od kwoty kredytu, której dotyczą zmiany
0,50%
1,00%
250,00 zł

150,00 zł
150,00 zł
x

za każdą opinię/informację

100,00 zł

x

za każdy egzemplarz zaświadczenia

50,00 zł

x

naliczana od kwoty kredytu lub pożyczki

0,10%

250,00 zł

za każdy duplikat

30,00 zł

x

30,00 zł

x

za każde wezwanie

30,00 zł

x

za każdy wniosek

100,00 zł

x

naliczana od kwoty długu, płatna jednorazowo

0,50%

150,00 zł

za każdą inspekcję w danym obrębie od siedziby jednostki BS Stara Biała udzielającej
kredyt/pożyczkę

100,00 zł

16. Za dokonanie inspekcji po udzieleniu kredytu, w obrębie:
1) a) do 50 km
2) b) powyżej 50 do 100 km
3) c) powyżej 100 km

200,00 zł

x

300,00 zł

17. Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywane na życzenie klienta lub za klienta

za każdą czynność

50,00 zł

x

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

STAWKA MINIMALNA

Rozdział 6. Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1. Prowizja przygotowawcza:
a) udzielenie pojedynczej gwarancji lub poręczenia
b) przyznanie limitu gwarancji lub poręczeń
c) wykup pojedynczej wierzytelności faktoringowej lub wekslowej
d) udzielenie limitu faktoringowego lub limitu wykupu weksli
2. Prowizja za wykorzystanie gwarancji lub poręczenia

3. Prowizja za zmianę warunków umowy limitu gwarancji, faktoringowego, poręczeń lub wykupu weksli
a) za zwiększenie limitu
b) za prolongatę terminu obowiązywania limitu do 90 dni
c) powyżej 90 dni
d) za pozostałe czynności

od kwoty wnioskowanej gwarancji lub poręczenie

0,50%

150,00 zł

od kwoty limitu

0,75%

150,00 zł

od kwoty wykupywanej faktury lub weksla

0,50%

150,00 zł

od kwoty limitu

1,00%

150,00 zł

0,50%

150,00 zł

liczona od kwoty udzielonej gwarancji lub poręczenia za każdy rozpoczęty kwartał
funkcjonowania gwarancji lub poręczenia, w tym w ramach przyznanego limitu
za każdą zmianę, naliczana od kwoty czynnej gwarancji, poręczenia, regwarancji

od 1,00%

od kwoty zwiększenia

1,00%

150,00 zł

od kwoty limitu

0,50%

150,00 zł

1,00%

x

150 zł

x

