Bank Spółdzielczy w Bytowie
Spółdzielcza Grupa Bankowa

Taryfa prowizji i opłat
Dział I. Usługi dla Klientów indywidualnych
Rozdział 6. Kredyty i pożyczki
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Lp.

Tryb pobierania opłaty/prowizji

STAWKA
OBOWIĄZUJĄCA

1. Prowizja przygotowawcza
Kredyt gotówkowy
1.1. 1) udzielenie kredytu gotówkowego:
1.1.1. a) do 12 miesięcy

2,5%

1.1.2. b) powyżej 12 miesięcy
Kredyt w rachunku płatniczym (kredyt odnawialny w ROR)
1.2. 2) udzielenie kredytu
1.3. 3) odnowienie kredytu
Kredyt hipoteczny
1.4. 4) udzielenie kredytu hipotecznego:

naliczana od kwoty udzielonego
kredytu/pożyczki lub od kwoty
odnowienia kredytu (dotyczy
kredytów w rachunku płatniczym),
płatna jednorazowo, przed lub przy
postawieniu kredytu do dyspozycji
kredytobiorcy

3%

1,5%
1,5%

1.4.1. a) mieszkaniowe

1,5%

1.4.2. b) konsolidacyjne

2%

1.4.3. c) pożyczki hipoteczne

2%

1.4.4. d) gotówkowe zabezpieczone hipotecznie

2%

2. Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta
3. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki

______
naliczana od kwoty prolongowanej,
płatna jednorazowo

bez opłat
0,5%
nie mniej niż 10,00 zł

4. Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, z wyjątkiem prolongaty dot.:
4.1. 1) kredytów gotówkowych i odnawialnych w ROR

za każdą zmianę

4.2. 2) kredytów zabezpieczonych hipotecznie
5. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej
6. Za wydanie promesy kredytowej
7. Za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta
8. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki

20,00 zł
60,00 zł

naliczana od kwoty długu, płatna
jednorazowo

0,5%

za każdą promesę

50,00 zł

za każdą opinię

20,00 zł (w tym VAT)

za każdy duplikat

10,00 zł (w tym VAT)

9. Za wydanie dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia
10. Za wysłanie upomnienia w przypadkach określonych w umowie:

za każdy dokument
za każde upomnienie

10.1. 1) kredytu/pożyczki konsumenckiej/ego

bez opłat

10.2. 2) kredytu/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym
11. Za wysłanie wezwania do zapłaty - w przypadakch określonych w umowie:

bez opłat
za każde wezwanie

11.1. 1) kredytu/pożyczki konsumenckiej/ego
11.2. 2) kredytu/pożyczki z zabepieczeniem hipotecznym
12. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości

13. Za udzielenie informacji o kliencie dla innych banków ( w stosunku do tych banków, które pobierają takie opłaty od Banku)

20,00 zł

bez opłat
be zopłat
za każdy wniosek

25,00 zł

za każda opinię

opłata w wysokości
stosowanej przez bank
pobierający taką opinię od
Banku

