
 

 

 

Załącznik  
do Uchwały nr 95/2007 
Zarządu banku Spółdzielczego 
w Piasecznie 
z dnia 22.11.2007 r. 
Załącznik nr 2 

 

  do Uchwały nr 110/2005  
  Zarządu BS w Piasecznie  
  z dnia 23.11.2005 r.  

Taryfa prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie 

ROZDZIAŁ I 

Prowadzenie rachunków bankowych rozliczeniowych bieŜących i pomocniczych nie oprocentowanych 

i przeprowadzanie rozliczeń pienięŜnych 

1 Otwarcie rachunku bankowego  od 15 zł 

2 Zmiana karty wzorów podpisów od 10 zł 

3 Prowadzenie rachunku miesięcznie od 0 zł 

4 Za wydanie ksiąŜeczki czekowej  10 zł 

5 Za wydanie blankietów czekowych (za sztukę) 1 zł 

6 
Polecenie przelewu wychodzące do innego banku 
Polecenie przelewu wychodzące do innego banku z wykorzystaniem 
bankowości elektronicznej 

od 3,90 zł 
 

2 zł 

7 
Od wpłat gotówkowych dokonywanych bezpośrednio do kasy lub za 
pomocą wrzutni na rachunki w BS w Piasecznie od kaŜdej kwoty lub 
kwoty ustalonej przez jednostkę operacyjną Banku 

od 0,1% min 3 zł 

8 
Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych prowadzonych przez Bank 
od kaŜdej kwoty lub kwoty ustalonej przez jednostkę operacyjną Banku 

od 0% min. 0 zł max. 200 zł 
lub od 0 zł 

9 Zgłoszenie o utracie czeków i dokonanie zastrzeŜenia 20 zł  

10 Odwołanie zgłoszenia o utracie czeków 20 zł  

11 
Stałe zlecenia: - od kaŜdej operacji w BS 
                        - od kaŜdej operacji do innego banku 
                        - z wykorzystaniem bankowości internetowej 

od 2 zł 
od 3 zł 

0 zł 

12 
Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego 
dokumentu (kwoty przekazywanej) 

0,5 % min. 10 zł max. 100 zł 

13 Wykonanie dyspozycji – akumulacja środków od 0 zł 

14 Przyjęcie blokady środków na dewizy 10 zł 



 

15 Potwierdzenie czeku 10 zł 

16 Realizacja polecenia zapłaty (od kaŜdej operacji) od 3 zł 

17 Odwołanie dyspozycji polecenia zapłaty (od kaŜdego polecenia) od 5 zł 

18 

Zaświadczenie dotyczące informacji m.in.: 
• o stanie środków na rachunku bankowym 
• o obrotach na rachunku bankowym 
• potwierdzenie prowadzenia rachunku bankowego 

1) w oparciu o informację z roku bieŜącego 
2) w oparciu o informację z lat ubiegłych  

 
 
 
 
 

od 20 zł 
od 30 zł 

19 Sporządzenie i wydanie opinii bankowej od 30 zł 

20 Sporządzenie zbiorczego zestawienia prowizji od 0 zł 

 
 

ROZDZIAŁ II 

Prowadzenie rachunków bankowych rozliczeniowych bieŜących i pomocniczych oprocentowanych 

i przeprowadzanie rozliczeń pienięŜnych 
 

1 Otwarcie rachunku bankowego  od 15 zł 

2 Zmiana karty wzorów podpisów od 10 zł 

3 Prowadzenie rachunku miesięcznie od 0 zł 

4 Za wydanie ksiąŜeczki czekowej  10 zł 

5 Za wydanie blankietów czekowych (za sztukę) 1 zł 

6 

a) Polecenie przelewu wychodzące do innego banku  
b) Polecenie przelewu wychodzące do innego banku  
c) Polecenie przelewu wychodzące do innego banku z 

wykorzystaniem bankowości elektronicznej 

od 3,90 zł 
od 2,50 zł* 

 
2 zł 

7 

a) Od wpłat gotówkowych dokonywanych bezpośrednio do kasy lub 
za pomocą wrzutni na rachunki BS w Piasecznie  

b) Od wpłat gotówkowych dokonywanych bezpośrednio do kasy lub 
za pomocą wrzutni na rachunki BS w Piasecznie 

od 0,2% min 3 zł 
 

od 0,12% min 3 zł* 
 

8 
Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych prowadzonych przez Bank 
od kaŜdej kwoty lub kwoty ustalonej przez jednostkę operacyjną Banku 

od 0% min. 0 zł max. 200 zł 
lub od 0 zł 

9 Zgłoszenie o utracie czeków i dokonanie zastrzeŜenia 20 zł  

10 Odwołanie zgłoszenia o utracie czeków 20 zł  

11 
Stałe zlecenia: - od kaŜdej operacji w BS 
                        - od kaŜdej operacji do innego banku 
                        - z wykorzystaniem bankowości internetowej 

od 2 zł 
od 3 zł 

0 zł 



 

12 
Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego 
dokumentu (kwoty przekazywanej) 

0,5 % min. 10 zł max. 100 zł 

13 Wykonanie dyspozycji – akumulacja środków od 0 zł 

14 Przyjęcie blokady środków na dewizy 10 zł 

15 Potwierdzenie czeku 10 zł 

16 Realizacja polecenia zapłaty (od kaŜdej operacji) od 3 zł 

17 Odwołanie dyspozycji polecenia zapłaty (od kaŜdego polecenia) od 5 zł 

18 

Zaświadczenie dotyczące informacji m.in.: 
• o stanie środków na rachunku bankowym 
• o obrotach na rachunku bankowym 
• potwierdzenie prowadzenia rachunku bankowego 

1) w oparciu o informację z roku bieŜącego  
2) w oparciu o informację z lat ubiegłych  

 
 
 
 
 

od 20 zł 
od 30 zł 

19 Sporządzenie i wydanie opinii bankowej od 30 zł 

20 Sporządzenie zbiorczego zestawienia prowizji od 0 zł 

*Dotyczy indywidualnych umów o prowadzenie rachunków bieŜących i pomocniczych. UpowaŜnionymi do podejmowania decyzji 
w zakresie punktu 6b i 7b są Kierownicy jednostek operacyjnych Banku.  

 

 
ROZDZIAŁ III 

Prowadzenie rachunków bankowych rozliczeniowych bieŜących i pomocniczych dla rolników  

i przeprowadzanie rozliczeń pienięŜnych 

1 Otwarcie rachunku bankowego  od 0 zł 

2 Zmiana karty wzorów podpisów od 0 zł 

3 Prowadzenie rachunku miesięcznie od 6 zł 

4 Za wydanie ksiąŜeczki czekowej  10 zł 

5 Za wydanie blankietów czekowych (za sztukę) 1 zł 

6 
Polecenie przelewu wychodzące do innego banku  
Polecenie przelewu wychodzące do innego banku z wykorzystaniem 
bankowości elektronicznej 

od 3,90 zł 
 

2 zł 

7 
Od wpłat gotówkowych dokonywanych bezpośrednio do kasy lub za 
pomocą wrzutni na rachunki BS w Piasecznie  

od 0% min. 0 zł 

8 
Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych prowadzonych przez Bank 
od kaŜdej kwoty lub kwoty ustalonej przez jednostkę operacyjną Banku 

od 0% min. 0 zł max. 200 zł 
lub od 0 zł 

9 Zgłoszenie o utracie czeków i dokonanie zastrzeŜenia 20 zł  

10 Odwołanie zgłoszenia o utracie czeków 20 zł  



 

11 
Stałe zlecenia: - od kaŜdej operacji w BS 
                        - od kaŜdej operacji do innego banku 
                        - z wykorzystaniem bankowości internetowej 

od 2 zł 
od 3 zł 

0 zl 

12 
Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego 
dokumentu (kwoty przekazywanej) 

0,5 % min. 10 zł max. 100 zł 

13 Przyjęcie blokady środków na dewizy 10 zł 

14 Potwierdzenie czeku 10 zł 

15 Realizacja polecenia zapłaty (od kaŜdej operacji) od 3 zł 

16 Odwołanie dyspozycji polecenia zapłaty (od kaŜdego polecenia) od 5 zł 

17 

Zaświadczenie dotyczące informacji m.in.: 
• o stanie środków na rachunku bankowym 
• o obrotach na rachunku bankowym 
• potwierdzenie prowadzenia rachunku bankowego 

1) w oparciu o informację z roku bieŜącego  
2) w oparciu o informację z lat ubiegłych  

 
 
 
 
 

od 20 zł 
od 30 zł 

18 Sporządzenie i wydanie opinii bankowej od 30 zł 

19 Sporządzenie zbiorczego zestawienia prowizji od 0 zł 

 
ROZDZIAŁ IV 

Obsługa rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczednościowo-rozliczeniowych (ROR), 

rachunki terminowych lokat oszczędnościowych i rachunki lokat terminowych  

1 Prowadzenie rachunków ROR UNIKONTO miesięcznie 3 zł 

2 Umorzenie ksiąŜeczki oszczędnościowej 10 zł 

3 Przyjęcie dyspozycji na wypadek śmierci  20 zł 

4 Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci 50 zł 

5 Odwołanie lub zmiana zapisu na wypadek śmierci 20 zł 

6 Wypłata kosztów pogrzebu 50 zł 

7 Wypłata z tytułu spadku (od jednego spadkobiercy) 50 zł 

8 Za wydanie blankietów czekowych (za sztukę) 1 zł 

9 Zgłoszenie o utracie czeków lub ksiąŜeczki oszczędnościowej  20 zł  

10 Odwołanie o utracie czeków lub ksiąŜeczki oszczędnościowej 20 zł  



 

11 Polecenie przelewu wychodzące do innego banku  3,50 zł  

12 
Polecenie przelewu wychodzące do innego banku z wykorzystaniem 
bankowości internetowej 

0,50 zł 

13 
Wpłata na rachunek ROR UNIKONTO i na rachunki wkładów 
oszczędnościowych płatnych na kaŜde Ŝądanie od kwoty powyŜej 5 000 
dziennie 

 
0,15% min. 10 zł max.200 zł 

 

14 
Stałe zlecenia: - od kaŜdej operacji w BS 
                        - od kaŜdej operacji do innego Banku 
                        - z wykorzystaniem bankowości internetowej 

2 zł 
3 zł 
0 zł 

15 
Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego 
dokumentu (kwoty przekazywanej) 

0,5 % min.10 zł max. 100zł 

16 Przyjęcie blokady środków na dewizy 10 zł 

17 Potwierdzenie czeku 10 zł 

18 Realizacja polecenia zapłaty (od kaŜdej operacji) 3 zł 

19 Odwołanie dyspozycji polecenia zapłaty (od kaŜdego polecenia) 5 zł 

20 

Zaświadczenie dotyczące informacji m.in.: 
• o stanie środków na rachunku bankowym 
• o obrotach na rachunku bankowym 
• potwierdzenie prowadzenia rachunku bankowego 

1) w oparciu o informację z roku bieŜącego  
2) w oparciu o informację z lat ubiegłych  

 
 
 
 
 

20 zł 
30 zł 

21 Sporządzenie i wydanie opinii bankowej 30 zł 

22 
Prowadzenie rachunków ROR UNIKONTO –  
”oferta rodzinna”*: 

5 zł 

*dotyczy: - prowadzenia rachunku ROR UNIKONTO  
  - uŜywania karty MAESTRO lub VISA Electron 
  - prowadzenia rachunku Unikonto MłodzieŜowe 
  - uŜywania karty VISA Electron dla młodzieŜy 
  - saldo SMS 
(Warunek konieczny: posiadanie rachunku ROR UNIKONTO i karty MAESTRO lub VISA Electron, 

pozostałe produkty i usługi jako dodatkowe) 

 

ROZDZIAŁ V 

Prowadzenie rachunków oszczędnościowych Indywidualnych Kont Emerytalnych 

1 Otwarcie rachunku bankowego  0 

2 Prowadzenie rachunku miesięcznie  0 

3 Wpłaty na rachunek 0 

4 Wypłata  0 

5 Wypłata transferowa 1% wartości 



 

6 Zwrot 0 

7 Zmiana dyspozycji na wypadek śmierci 10 zł 

8 Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci (od jednego zapisobiorcy) 50 zł 

9 Za dyspozycję zastawu środków 50 zł 

10 
Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego 
dokumentu (kwoty przekazywanej) 

0,5 % min. 10 zł max. 100 zł 

11 Zaświadczenie o saldzie i dopisanych odsetkach na Ŝądanie Klienta 30 zł 

 
 

 

ROZDZIAŁ VI 

Wydawanie i obsługa kart MAESTRO 

1 
Wydanie karty: 

1) Posiadaczowi/Współposiadaczowi 
2) Pełnomocnikowi 

 
bez opłat 

15 zł 

2 
UŜywanie karty 
Uwaga: prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie 
karty 

3,5 zł miesięcznie* 

3 Ekspresowe wydanie karty 30 zł 

4 Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeŜonej 12 zł 

5 

ZastrzeŜenie karty: 
1) w przypadku utraty lub kradzieŜy 
2) z innych powodów (np. zamknięcie rachunku) 
3) w przypadku, gdy Posiadacz karty zrezygnował z karty w terminie  
    14 dni od jej otrzymania i w tym czasie nie dokonał Ŝadnej transakcji 

10 zł 
20 zł 

bez opłat 

6 Niezwrócenie karty przez Posiadacza na Ŝądanie Banku 10 zł 

7 Wydanie duplikatu karty 9 zł 

8 Odblokowanie karty 2,5 zł 

9 Miesięczne zestawienie transakcji  Bez opłat 

10 Wznowienie karty po upływie terminu waŜności 15 zł 

11 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 

12 

Transakcje gotówkowe: 

1) w sieci bankomatów banków spółdzielczych i zrzeszających oraz  

BGś S.A. na terenie całego kraju 

2) w kasach MR Banku S.A. i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 

3) w bankomatach obcych w kraju 

4) w kasach obcych w kraju 

5) w kasach obcych za granicą 

6) w bankomatach obcych za granicą 

 

 

bez opłat 

1,50 zł 

 2% min. 3,50 zł 

2% min. 4,50 zł 

3% min. 10,0 zł 

3% min. 10,0 zł 



 

13 
1) Maksymalny dzienny limit wypłaty gotówki w bankomacie 

2) Maksymalny dzienny limit bezgotówkowy 

1.000 zł 

5.000 zł 
*nie dotyczy posiadaczy „oferta rodzinna” 

 
 

ROZDZIAŁ VII 

Wydawanie i obsługa kart VISA Electron Business  

1 Wydanie karty 15 zł 

2 UŜywanie karty 
Uwaga: prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie 

karty 

6 zł 
miesięcznie 

3 Ekspresowe wydanie karty  30 zł 

4 Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeŜonej 15 zł 

5 ZastrzeŜenie karty: 
1) w przypadku utraty lub kradzieŜy 
2) z innych powodów (np. zamknięcie rachunku) 
3) w przypadku, gdy Posiadacz karty zrezygnował z karty w terminie  
    14 dni od jej otrzymania i w tym czasie nie dokonał Ŝadnej transakcji 

10 zł 
20 zł 

bez opłat 

6 Niezwrócenie karty przez Posiadacza na Ŝądanie Banku 10 zł 

7 Wydanie duplikatu karty 15 zł 

8 Odblokowanie karty 2.5 zł 

9 Zmiana limitu karty 3 zł 

10 Miesięczne zestawienie transakcji 2 zł 

11 Wznowienie karty po upływie terminu waŜności 50 zł 

12 Ubezpieczenia karty (miesięcznie) 2 zł 
 

13 MarŜa banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku 
transakcji dokonanych w walutach obcych  

 
1% 

14 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 

15 Transakcje gotówkowe: 

1) w sieci bankomatów banków spółdzielczych i zrzeszających oraz  

BGś S.A. na terenie całego kraju 

2) w kasach MR Banku S.A. i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 

3) w bankomatach obcych w kraju 

4) w kasach obcych w kraju 

5) w kasach obcych za granicą 

6) w bankomatach obcych za granicą 

 

 

bez opłat 

1,50 zł 

2% min. 3,50 zł 

3% min. 10,00 zł 

3% min. 10,00 zł 

3% min. 10,00 zł 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

ROZDZIAŁ VIII 

Wydawanie i obsługa kart VISA ELECTRON 

1 Wydanie karty: 
1) Posiadaczowi/Współposiadaczowi 
2) Pełnomocnikowi 

 
10 zł 
15 zł 

2 UŜywanie karty 
Uwaga: prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie 

karty 

3,5 zł miesięcznie* 

3 Ekspresowe wydanie karty 30 zł 

4 Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeŜonej 15 zł 

5 ZastrzeŜenie karty: 
1) w przypadku utraty lub kradzieŜy  
2) z innych powodów (np. zamknięcie Rachunku) 
3) w przypadku, gdy Posiadacz karty zrezygnował z karty w terminie  

14 dni od jej otrzymania i w tym czasie nie dokonał Ŝadnej transakcji 

 
10 zł 
20 zł 

bez opłat  
 

6 Nie zwrócenie karty przez Posiadacza na Ŝądanie banku 25 zł 

7 Wydanie duplikatu karty 10 zł 

8 Odblokowanie karty 10 zł 

9 Miesięczne zestawienie transakcji 1 zł 

10 Wznowienie karty po upływie terminu waŜności 15 zł 

11 MarŜa banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku 
transakcji dokonanych w walutach obcych  

 
1% 

12 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 

13 Transakcje gotówkowe: 

1) w sieci bankomatów banków spółdzielczych i zrzeszających oraz  

BGś S.A. na terenie całego kraju 

2) w kasach MR Banku S.A. i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 

3) w bankomatach obcych w kraju 

4) w kasach obcych w kraju 

5) w kasach obcych za granicą 

6) w bankomatach obcych za granicą 

 

 

bez opłat 

1,50 zł 

2% min. 3,50 zł 

2% min. 4,50 zł 

3% min. 10,00 zł 

3% min. 10,00 zł 

14 Limit dzienny:  

1) na wypłaty gotówki w bankomatach 

2) na wypłaty gotówki w kasach Banku 

3) na transakcje bezgotówkowe 

 

1.000 zł 

do wys. salda 

do wys. salda 
* nie dotyczy posiadaczy „oferta rodzinna” 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ IX 

Wydawanie i obsługa kart VISA ELECTRON dla młodzieŜy 

1 Wydanie karty Posiadaczowi/Współposiadaczowi Bez opłat 

2 UŜywanie karty 
Uwaga: prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie 

karty 

1 zł miesięcznie* 

3 Ekspresowe wydanie karty 20 zł 

4 Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeŜonej 10 zł 

5 ZastrzeŜenie karty: 
1) w przypadku utraty lub kradzieŜy  
2) z innych powodów (np. zamknięcie Rachunku) 
3) w przypadku, gdy Posiadacz karty zrezygnował z karty w terminie  

14 dni od jej otrzymania i w tym czasie nie dokonał Ŝadnej transakcji 

 
5 zł 
10 zł 

bez opłat  
 

6 Nie zwrócenie karty przez Posiadacza na Ŝądanie banku 25 zł 

7 Wydanie duplikatu karty 10 zł 

8 Odblokowanie karty 2,5 zł 

9 Miesięczne zestawienie transakcji Bez opłat 

10 Wznowienie karty po upływie terminu waŜności 10 zł 

11 MarŜa banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku 
transakcji dokonanych w walutach obcych  

 
1% 

12 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 

13 Transakcje gotówkowe: 

1) w sieci bankomatów banków spółdzielczych i zrzeszających oraz  

BGś S.A. na terenie całego kraju 

2) w kasach MR Banku S.A. i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 

3) w bankomatach obcych w kraju 

4) w kasach obcych w kraju 

5) w kasach obcych za granicą 

6) w bankomatach obcych za granicą 

 

 

bez opłat 

1,50 zł 

2% min. 3,50 zł 

 

2% min. 4,50 zł 

3% min. 10,00 zł 

3% min. 10,00 zł 

14 Miesięczny limit karty 

 

Maksymalny miesięczny limit karty 

Ustalany 

indywidualnie 

1.000 zł 
*nie dotyczy posiadaczy „oferta rodzinna” 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ X 

Inne opłaty bankowe: 

1 a) Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych bankach  0,5 % min. 3 zł  

 b) Od wpłat z tytułu realizacji rachunków TP SA  0,5 % min. 1 zł 

2 
Od wypłat gotówkowych dokonywanych z rachunku „Zlecenia do 
wypłaty” 

od 0,5 % 

3 Za rozmianę gotówki (od kwoty)  0,5 % min. 2 zł 

4 
Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem rozliczeniowym 
klienta jako prawnej formy zabezpieczenia kredytu 

20 zł 

5 Za sporządzenie odpisu dokumentu lub dodatkowego wyciągu 5 zł 

6 
Dokonanie blokady na rachunku bankowym z tytułu:  
- zabezpieczeń umów zawartych z instytucjami lub klientami, 
- zabezpieczenia kredytu nieudzielonego przez BS Piaseczno 

20 zł 

7 Za udostępnienie wrzutni od 50 zł (jednorazowo) 

8 

Za przechowywanie w depozycie bankowym (skrytki sejfowe): 
dzienne 
miesięczne 
roczne 

 
od 5 zł do 10 zł 

od 20 zł do 40 zł 
od 100 zł do 200 zł 

9 
Udzielanie informacji o rachunku na hasło w tym Bankofon,  
„Saldo SMS”(miesięcznie) 

od 10 zł 

10 
Bankofon (miesięcznie) 
Bankofon do usługi bankowości internetowej – „e-Bank” 

od 3 zł 
0 zł 

11 
Za korzystanie z elektronicznego systemu HOME BANKING 
(miesięcznie) 

100 zł 

12 
Opłata za konsultacje w zakresie aplikacji HOME BANKING  
od kaŜdego wyjazdu* 
 

50 zł 

13 
Wysłanie wyciągu z rachunku raz w miesiącu 
Wysłanie kolejnego wyciągu z rachunku w miesiącu na Ŝyczenie klienta** 

0 zł 
od 5 zł 

14 
Przygotowanie dowodów źródłowych do wyciągu – od kaŜdego załącznika 
(wyłącznie w ramach indywidualnych umów z klientami) 

od 0 zł 

15 Saldo SMS (miesięcznie)*** 3 zł 

16 Saldo SMS za kaŜdy wysłany SMS 0,30 zł 

*opłata pobierana będzie w razie awarii systemu spowodowanego jego uŜytkowaniem niezgodnie z Instrukcja obsługi, lub innych 
przyczyn leŜących po stronie UŜytkownika systemu 

**dotyczy opłaty pocztowej 

***nie dotyczy – ROR UNIKONTO „oferta rodzinna” 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

 
 

ROZDZIAŁ XI 

Prowizje i opłaty z tytułu działalności kredytowej  

dla podmiotów gospodarczych  

oraz jednostek samorządu terytorialnego 
 

Prowizja 

L.p. Rodzaj czynności/usług 
X 

Stawka 

minimalna 

Opłaty 

1. Kredyt w rachunku bieŜącym:  

 
a) za rozpatrzenie wniosku kredytowego  
Uwaga: pobrana prowizja zostaje zaliczona na poczet 
prowizji od udzielonego kredytu 

od 0% - - 

 b) od kwoty przyznanego kredytu 
0,6% 

miesięcznie 
-  

 
c) za zmianę warunków umowy - od kwoty objętej 

zmianą warunków umowy kredytu 
od 0,2-3% 50,00 zł  

 
d) za wydanie zaświadczenia stwierdzającego 

wysokość zadłuŜenia z tytułu kredytów bankowych 
i innych tytułów oraz innych zaświadczeń 

- - od 30,00 zł 

 
e) za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty 

naleŜności do kredytobiorcy i poręczycieli 
- - od 10,00 zł 

 
f) za administrację kredytami (płatne w dniu 

uruchomienia kredytu) 
- - od 0,00 zł 

2. Kredyt obrotowy:  

 
a) za rozpatrzenie wniosku kredytowego  
Uwaga: pobrana prowizja zostaje zaliczona na poczet 
prowizji od udzielonego kredytu 

od 0% - - 

 b) od kwoty przyznanego kredytu od 2% 50,00 zł - 

 
c) za zmianę warunków umowy - od kwoty objętej 

zmianą warunków umowy kredytu 
od 0,2-3% 50,00 zł - 

 
d) za wydanie zaświadczenia stwierdzającego 

wysokość zadłuŜenia z tytułu kredytów bankowych 
i innych tytułów oraz innych zaświadczeń 

- - od 30,00 zł 

 
e) za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty 

naleŜności do kredytobiorcy i poręczycieli 
- - od 10,00 zł 

 
f) za administrację kredytami (płatne w dniu 

uruchomienia kredytu) 
- - od 0,00 zł 

3. Kredyt inwestycyjny  

 
a) za rozpatrzenie wniosku kredytowego  
Uwaga: pobrana prowizja zostaje zaliczona na poczet 
prowizji od udzielonego kredytu 

od 0% - - 

 b) od kwoty przyznanego kredytu od 2% 50,00 zł - 

 
c) za zmianę warunków umowy - od kwoty objętej 

zmianą warunków umowy kredytu 
od 0,2-3% 50,00 zł - 

 
d) za wydanie zaświadczenia stwierdzającego 

wysokość zadłuŜenia z tytułu kredytów bankowych 
i innych tytułów oraz innych zaświadczeń 

- - od 30,00 zł 

 
e) za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty 

naleŜności do kredytobiorcy i poręczycieli 
  od 10,00 zł 



 

 
f) za administrację kredytami (płatne w dniu 

uruchomienia kredytu) 
 - od 0,00 zł 

4. Kredyt odnawialny  

 
a) za rozpatrzenie wniosku kredytowego  
Uwaga: pobrana prowizja zostaje zaliczona na poczet 
prowizji od udzielonego kredytu 

od 0% - - 

 
b) od kwoty przyznanego kredytu pobierana 

jednorazowo lub w transzach: 
   

 1) w pierwszym roku kredytowania od 2% 50,00 zł - 

 2) w drugim roku kredytowania od 1% 50,00 zł - 

 3) w trzecim roku kredytowania od 1% 50,00 zł - 

 
c) za zmianę warunków umowy - od kwoty objętej 

zmianą warunków umowy kredytu 
od 0,2-3% 50,00 zł - 

 
d) za wydanie zaświadczenia stwierdzającego 

wysokość zadłuŜenia z tytułu kredytów bankowych 
i innych tytułów oraz innych zaświadczeń 

- - od 30,00 zł 

 
e) za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty 

naleŜności do kredytobiorcy i poręczycieli 
- - od 10,00 zł 

 
f) za administrację kredytami (płatne w dniu 

uruchomienia kredytu) 
- - od 0,00 zł 

5. Wykup wierzytelności leasingowych  

 a) od kwoty przyznanego kredytu od 1% - - 

 
b) za zmianę warunków umowy - od kwoty objętej 

zmianą warunków umowy kredytu 
od 0,2-3% 50,00 zł - 

 
c) za wydanie zaświadczenia stwierdzającego 

wysokość zadłuŜenia z tytułu kredytów bankowych 
i innych tytułów oraz innych zaświadczeń 

- - od 30,00 zł 

 
d) za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty 

naleŜności do kredytobiorcy i poręczycieli 
- - od 10,00 zł 

 
e) za administrację kredytami (płatne w dniu 

uruchomienia kredytu) 
- - od 0,00 zł 

6. Poręczenia i gwarancje  

 

a) od kwoty udzielonego poręczenia/gwarancji 
pobierana jednorazowo w dniu wydania 
poręczenia/gwarancji lub w inny uzgodniony 
sposób 

od 0,2% 
miesięcznie 

20,00 zł - 

 b) za zmianę warunków umowy od 0,2-3% 50,00 zł  

 
c) za wydanie zaświadczenia stwierdzającego 

wysokość zadłuŜenia z tytułu kredytów bankowych 
i innych tytułów oraz innych zaświadczeń 

- - od 30,00 zł 

7. Kredyt na cele związane z produkcją rolną  

 
a) za rozpatrzenie wniosku kredytowego  
Uwaga: pobrana prowizja zostaje zaliczona na poczet 
prowizji od udzielonego kredytu 

od 0% - - 

 b) od kwoty przyznanego kredytu od 2% 50,00 zł - 

 
c) za zmianę warunków umowy - od kwoty objętej 

zmianą warunków umowy kredytu 
od 0,2-3% 50,00 zł - 

 
d) za wydanie zaświadczenia stwierdzającego 

wysokość zadłuŜenia z tytułu kredytów bankowych 
i innych tytułów oraz innych zaświadczeń 

- - od 30,00 zł 

 
e) za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty 

naleŜności do kredytobiorcy i poręczycieli 
- - od 10,00 zł 



 

 
f) za administrację kredytami (płatne w dniu 

uruchomienia kredytu) 
- - od 0,00 zł 

8. Kredyt inwestycyjny w ramach SPO-WKP  

 
a) za rozpatrzenie wniosku kredytowego  
Uwaga: pobrana prowizja zostaje zaliczona na poczet 
prowizji od udzielonego kredytu 

od 0% - - 

 b) od kwoty przyznanego kredytu od 2% 50,00 zł - 

 
c) za zmianę warunków umowy - od kwoty objętej 

zmianą warunków umowy kredytu 
od 0,2-3% 50,00 zł - 

 
d) za wydanie zaświadczenia stwierdzającego 

wysokość zadłuŜenia z tytułu kredytów bankowych 
i innych tytułów oraz innych zaświadczeń 

- - od 30,00 zł 

 
e) za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty 

naleŜności do kredytobiorcy i poręczycieli 
- - od 10,00 zł 

 
f) za administrację kredytami (płatne w dniu 

uruchomienia kredytu) 
- - od 0,00 zł 

9. Kredyt inwestycyjny w ramach SPO-ROL  

 
a) za rozpatrzenie wniosku kredytowego  
Uwaga: pobrana prowizja zostaje zaliczona na poczet 
prowizji od udzielonego kredytu 

od 0% - - 

 b) od kwoty przyznanego kredytu od 2% 50,00 zł - 

 
c) za zmianę warunków umowy - od kwoty objętej 

zmianą warunków umowy kredytu 
od 0,2-3% 50,00 zł - 

 
d) za wydanie zaświadczenia stwierdzającego 

wysokość zadłuŜenia z tytułu kredytów bankowych 
i innych tytułów oraz innych zaświadczeń 

- - od 30,00 zł 

 
e) za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty 

naleŜności do kredytobiorcy i poręczycieli 
- - od 10,00 zł 

 
f) za administrację kredytami (płatne w dniu 

uruchomienia kredytu) 
- - od 0,00 zł 

10. Kredyt inwestycyjny SAPARD  

 
a) za rozpatrzenie wniosku kredytowego  
Uwaga: pobrana prowizja zostaje zaliczona na poczet 
prowizji od udzielonego kredytu 

od 0% - - 

 b) od kwoty przyznanego kredytu od 2% 50,00 zł - 

 
c) za zmianę warunków umowy - od kwoty objętej 

zmianą warunków umowy kredytu 
od 0,2-3% 50,00 zł - 

 
d) za wydanie zaświadczenia stwierdzającego 

wysokość zadłuŜenia z tytułu kredytów bankowych 
i innych tytułów oraz innych zaświadczeń 

- - od 30,00 zł 

 
e) za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty 

naleŜności do kredytobiorcy i poręczycieli 
- - od 10,00 zł 

 
f) za administrację kredytami (płatne w dniu 

uruchomienia kredytu) 
- - 

od 0,00 zł 
 

11. Kredyt inwestycyjny dla developerów    

a) za rozpatrzenie wniosku kredytowego  
Uwaga: pobrana prowizja zostaje zaliczona na poczet 
prowizji od udzielonego kredytu 

od 0% - - 

b) od kwoty przyznanego kredytu od 2% 50,00 zł - 

c) za zmianę warunków umowy – od kwoty objętej 
zmianą warunków umowy kredytu 

od 0,2-3% 50,00 zł - 

d) za wydanie zaświadczenia stwierdzającego 
wysokość zadłuŜenia z tytułu kredytów bankowych 

- - od 30,00 zł 



 

i innych tytułów oraz innych zaświadczeń 

e) za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty 
naleŜności do kredytobiorcy i poręczycieli 

- - od 10,00 zł 

f) za administrację kredytami (płatne w dniu 
uruchomienia kredytu) 

- - od 0,00 zł 

12. 
Zmiana warunków umowy kredytu lub poŜyczki nie wynikających ze złoŜonego przez Kredytobiorcę 

wniosku nie podlega opłacie z tytułu prowizji. 

 
 

 

 

ROZDZIAŁ XII 

Prowizje i opłaty z tytułu działalności kredytowej  

dla rolników 
 

Prowizja 

L.p. Rodzaj czynności/usług 
X 

Stawka 

minimalna 

Opłaty 

1. Kredyt w rachunku bieŜącym:  

 
a) za rozpatrzenie wniosku kredytowego  
Uwaga: pobrana prowizja zostaje zaliczona na poczet 
prowizji od udzielonego kredytu 

od 0% - - 

 b) od kwoty przyznanego kredytu 
0,3% 

miesięcznie 
30,00 zł - 

 
c) za zmianę warunków umowy - od kwoty objętej 

zmianą warunków umowy kredytu 
od 0,2-3% 50,00 zł - 

 
d) za wydanie zaświadczenia stwierdzającego 

wysokość zadłuŜenia z tytułu kredytów bankowych 
i innych tytułów oraz innych zaświadczeń 

- - od 30,00 zł 

 
e) za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty 

naleŜności do kredytobiorcy i poręczycieli 
- - od 10,00 zł 

 
f) za administrację kredytami (płatne w dniu 

uruchomienia kredytu) 
- - od 0,00 zł 

2. Kredyt na cele związane z produkcją rolną:  

 
a) za rozpatrzenie wniosku kredytowego  
Uwaga: pobrana prowizja zostaje zaliczona na poczet 
prowizji od udzielonego kredytu 

od 0% - - 

 b) od kwoty przyznanego kredytu od 2% 50,00 zł - 

 
c) za zmianę warunków umowy - od kwoty objętej 

zmianą warunków umowy kredytu 
od 0,2-3% 50,00 zł - 

 
d) za wydanie zaświadczenia stwierdzającego 

wysokość zadłuŜenia z tytułu kredytów bankowych 
i innych tytułów oraz innych zaświadczeń 

- - od 30,00 zł 

 
e) za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty 

naleŜności do kredytobiorcy i poręczycieli 
- - od 10,00 zł 

 
f) za administrację kredytami (płatne w dniu 

uruchomienia kredytu) 
- - od 0,00 zł 

3. 
Kredyt na zakup rzeczowych środków obrotowych 

dla rolników indywidualnych 
 

 
a) za rozpatrzenie wniosku kredytowego  
Uwaga: pobrana prowizja zostaje zaliczona na poczet 
prowizji od udzielonego kredytu 

od 0% - - 

 b) od kwoty przyznanego kredytu od 2% 50,00 zł - 



 

 
c) za zmianę warunków umowy - od kwoty objętej 

zmianą warunków umowy kredytu 
od 0,2-3% 50,00 zł - 

 
d) za wydanie zaświadczenia stwierdzającego 

wysokość zadłuŜenia z tytułu kredytów bankowych 
i innych tytułów oraz innych zaświadczeń 

- - od 30,00 zł 

 
e) za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty 

naleŜności do kredytobiorcy i poręczycieli 
- - od 10,00 zł 

 
f) za administrację kredytami (płatne w dniu 

uruchomienia kredytu) 
- - od 0,00 zł 

4. Kredyt inwestycyjny SAPARD  

 
a) za rozpatrzenie wniosku kredytowego  
Uwaga: pobrana prowizja zostaje zaliczona na poczet 
prowizji od udzielonego kredytu 

od 0 % - - 

 b) od kwoty przyznanego kredytu od 2% 50,00 zł - 

 
c) za zmianę warunków umowy- od kwoty objętej 

zmianą warunków umowy kredytu 
od 0,2-3% 50,00 zł - 

 
d) za wydanie zaświadczenia stwierdzającego 

wysokość zadłuŜenia z tytułu kredytów bankowych 
i innych tytułów oraz innych zaświadczeń 

- - od 30,00 zł 

 
e) za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty 

naleŜności do kredytobiorcy i poręczycieli 
- - od 10,00 zł 

 
f) za administrację kredytami (płatne w dniu 

uruchomienia kredytu) 
- - od 0,00 zł 

5. Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR:  

 

1) obrotowe nawozowe w oparciu o §23 d1  i §23F 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.01.1996r., 

2) obrotowe skupowe, nawozowe w oparciu o 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.02.1995r., 

 

 a) od kwoty przyznanego kredytu:    

 
1) obrotowe nawozowe w oparciu o §23 d1  i §23F 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
30.01.1996 r., 

nie więcej niŜ 
1% 

- - 

 
2) obrotowe skupowe, nawozowe w oparciu o 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
21.02.1995r.,: 

   

 - do 5 ha uŜytków rolnych od 1% - 2% - - 

 - ponad 5 ha do 50 ha  uŜytków rolnych 

od 1% - 2% od 
kwoty kredytu 
wg normy do 

 5 ha + do 1,5% 
powyŜej tej 

kwoty 

- - 

 - ponad 50 ha uŜytków rolnych 

od 1% - 2%  
od kwoty 

kredytu wg 
normy do 

5 ha + do 1,5% 
do kwoty 
kredytu  

wg normy 
powyŜej  

5 ha do 50 ha + 
do 1% powyŜej 

50 ha 

- - 

 3) inwestycyjne od 1%-2% - - 



 

 4) obrotowe klęskowe od 1%-2% - - 

 
b) za zmianę warunków umowy - od kwoty objętej 

zmianą warunków umowy kredytu 
od 0,2-3% 50,00 zł - 

 
c) za wydanie zaświadczenia stwierdzającego 

bankowych i innych tytułów oraz innych 
zaświadczeń wysokość zadłuŜenia z tytułu kredytów 

- - od 30,00 zł 

 
d) za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty 

naleŜności do kredytobiorcy i poręczycieli 
- - od 10,00 zł 

 
e) za administrację kredytami (płatne w dniu 

uruchomienia kredytu) 
- - od 0,00 zł 

6. Kredyt inwestycyjny w ramach SPO-ROL  

 
a) za rozpatrzenie wniosku kredytowego  
Uwaga: pobrana prowizja zostaje zaliczona na poczet 
prowizji od udzielonego kredytu 

od 0% - - 

 b) od kwoty przyznanego kredytu od 2% 50,00 zł - 

 
c) za zmianę warunków umowy - od kwoty objętej 

zmianą warunków umowy kredytu 
od 0,2-3% 50,00 zł - 

 
d) za wydanie zaświadczenia stwierdzającego 

wysokość zadłuŜenia z tytułu kredytów bankowych i 
innych tytułów oraz innych zaświadczeń 

- - od 30,00 zł 

 
e) za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty 

naleŜności do kredytobiorcy i poręczycieli 
- - od 10,00 zł 

 
f) za administrację kredytami (płatne w dniu 

uruchomienia kredytu) 
- - od 0,00 zł 

7. 
Zmiana warunków umowy kredytu lub poŜyczki nie wynikających ze złoŜonego przez Kredytobiorcę 
wniosku nie podlega opłacie z tytułu prowizji. 

8. 
Kredyty obrotowy na pokrycie wystąpienia klęski 
Ŝywiołowej lub innej szkody w gospodarstwie rolnym: 

 

 
a) za rozpatrzenie wniosku kredytowego  
Uwaga: pobrana prowizja zostaje zaliczona na poczet 
prowizji od udzielonego kredytu 

od 1% - - 

 b) od kwoty przyznanego kredytu od 1% 50,00 zł - 

 
c) za zmianę warunków umowy – od kwoty objętej 

zmianą warunków umowy kredytu 
od 0,2-3% 50,00 zł - 

 
d) za wydanie zaświadczenia stwierdzającego wysokość 

zadłuŜenia z tytułu kredytów bankowych i innych 
tytułów oraz innych zaświadczeń 

- - od 30,00 zł 

 
e) za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty 

naleŜności do kredytobiorcy i poręczycieli 
- - od 10,00 zł 

 
f) za administrację kredytami (płatne w dniu 

uruchomienia kredytu) 
- - od 0,00 zł 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 
ROZDZIAŁ XIII 

Prowizje i opłaty z tytułu działalności kredytowej  

dla osób fizycznych – dotyczy udzielania kredytów i poŜyczek powyŜej 2.000,00 zł 
 

Prowizja Opłaty  

L.p. Rodzaj czynności/usług 
X 

Stawka 

minimalna 
 

1. Kredyty w UNIKONTO:  

 
a) opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 

o udzielenie kredytu oraz przygotowanie i 
zawarcie umowy kredytu  

- - 
od 1% kwoty 
przyznanego 

kredytu 

 
b) opłata za zmianę warunków umowy - od kwoty 

pozostałego do spłaty kapitału 
- - 

1% nie mniej 
niŜ 50 zł 

 

c) opłata za wydanie zaświadczenia stwierdzającego 
wysokość zadłuŜenia z tytułu kredytów 
bankowych i innych tytułów oraz innych 
zaświadczeń 

- - od 30,00 zł 

 
d) opłata za sporządzenie i wysłanie wezwania do 

zapłaty naleŜności Banku, od kaŜdego wezwania 
do kredytobiorcy i poręczycieli  

- -  10,00 zł 

 
e) opłata za administrację kredytem (płatna w dniu 

uruchomienia kredytu) 
- - od 0,00 zł 

 
f) opłata za przedłuŜenie umowy kredytu na kolejne 

12 miesięcy 
- - 

od 1% 
aktualnie 

przyznanego 
kredytu 

2. Kredyty gotówkowe:  

 
a) za rozpatrzenie wniosku kredytowego  
Uwaga: pobrana prowizja zostaje zaliczona na poczet 
prowizji od udzielonego kredytu 

od 0% - - 

 
b) za opracowanie wniosku (od kwoty przyznanego 

kredytu) 
   

 1) z okresem spłaty do 6 m-cy 4% 50,00 zł - 

 2) z okresem spłaty do 12 m-cy 2% 50,00 zł - 

 3) z okresem spłaty do 24 m-cy 3% 50,00 zł - 

 4) z okresem spłaty do 36 m-cy 3% 50,00 zł - 

 
c) za zmianę warunków umowy - od kwoty 

pozostającej do spłaty 
1% 50,00 zł - 

 

d) za wydanie zaświadczenia stwierdzającego 
wysokość zadłuŜenia z tytułu kredytów 
bankowych i innych tytułów oraz innych 
zaświadczeń 

- - od 30,00 zł 

 
e) za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty 

naleŜności do kredytobiorcy i poręczycieli 
- - od 10,00 zł 

 
f) za administrację kredytami (płatne w dniu 

uruchomienia kredytu) 
- - od 0,00 zł 

3. 
Kredyty gotówkowe dla osób zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę 
 

 
a) za rozpatrzenie wniosku kredytowego  
Uwaga: pobrana prowizja zostaje zaliczona na 

od 0% - - 



 

poczet prowizji od udzielonego kredytu 

 
b) za opracowanie wniosku (od kwoty przyznanego 

kredytu) 
od 1% 50,00 zł - 

 
c) za zmianę warunków umowy od kwoty 

pozostającej do spłaty 
1% 50,00 zł - 

 

d) za wydanie zaświadczenia stwierdzającego 
wysokość zadłuŜenia z tytułu kredytów 
bankowych i innych tytułów oraz innych 
zaświadczeń 

- - od 30,00 zł 

 
e) za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty 

naleŜności do kredytobiorcy i poręczycieli 
- - od 10,00 zł 

4. Kredyty mieszkaniowe  

 
a) za rozpatrzenie wniosku kredytowego  
Uwaga: pobrana prowizja zostaje zaliczona na 
poczet prowizji od udzielonego kredytu 

od 0 % - - 

 b) od kwoty przyznanego kredytu od 2% 50,00 zł - 

 
c) za zmianę warunków umowy - od kwoty objętej 

zmianą warunków umowy kredytu 
od 0,2-3% 50,00 zł - 

 

d) za wydanie zaświadczenia stwierdzającego 
wysokość zadłuŜenia z tytułu kredytów 
bankowych i innych tytułów oraz innych 
zaświadczeń 

- - od 30,00 zł 

 
e) za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty 

naleŜności do kredytobiorcy i poręczycieli 
- - od 10,00 zł 

 
f) za administrację kredytami (płatne w dniu 

uruchomienia kredytu) 
- - od 0,00 zł 

5. EKO kredyt  

 
a) za rozpatrzenie wniosku kredytowego  
Uwaga: pobrana prowizja zostaje zaliczona na 
poczet prowizji od udzielonego kredytu 

od 0% - - 

 b) od kwoty przyznanego kredytu 3% 50,00 zł - 

 
c) za zmianę warunków umowy - od kwoty objętej 

zmianą warunków umowy kredytu 
od 0,2-3% 50,00 zł - 

 

d) za wydanie zaświadczenia stwierdzającego 
wysokość zadłuŜenia z tytułu kredytów 
bankowych i innych tytułów oraz innych 
zaświadczeń 

- - od 30,00 zł 

 
e) za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty 

naleŜności do kredytobiorcy i poręczycieli 
- - od 10,00 zł 

 
f) za administrację kredytami (płatne w dniu 

uruchomienia kredytu) 
- - od 0,00 zł 

6. Kredyty na zakup pojazdu do 80.000,00 zł*  

 
a) za rozpatrzenie wniosku kredytowego  
Uwaga: pobrana prowizja zostaje zaliczona na 
poczet prowizji od udzielonego kredytu 

od 0% - - 

 
b) za opracowanie wniosku (od kwoty przyznanego 

kredytu) 
od 2% 50,00 zł - 

 
c) za zmianę warunków umowy - od kwoty 

pozostającej do spłaty 
od 0,2-3% 50,00 zł - 

 

d) za wydanie zaświadczenia stwierdzającego 
wysokość zadłuŜenia z tytułu kredytów 
bankowych i innych tytułów oraz innych 
zaświadczeń 

- - od 30,00 zł 

 
e) za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty 

naleŜności do kredytobiorcy i poręczycieli 
- - od 10,00 zł 



 

 
f) za administrację kredytami (płatne w dniu 

uruchomienia kredytu) 
- -- od 0,00 zł 

7. 
Zmiana warunków umowy kredytu lub poŜyczki nie wynikających ze złoŜonego przez 

Kredytobiorcę wniosku nie podlega opłacie z tytułu prowizji. 

8. PoŜyczka hipoteczna do 80.000,00 zł  

 
a) opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 

o poŜyczkę oraz przygotowanie i zawarcie 
umowy poŜyczki  

- - 

od 2% kwoty 
przyznanej 

poŜyczki nie 
mniej niŜ 50 zł 

 
b) za zmianę warunków umowy - od kwoty 

pozostającej do spłaty 
- - 

od 0,2-3% nie 
mniej niŜ 50 zł 

 

c) opłata za wydanie zaświadczenia stwierdzającego 
wysokość zadłuŜenia z tytułu kredytów 
bankowych i innych tytułów oraz innych 
zaświadczeń 

- - od 30,00 zł 

 
d) opłata za sporządzenie i wysłanie wezwania do 

spłaty naleŜności do poŜyczkobiorcy i 
poręczycieli 

- - od 10,00 zł 

 
e) opłata za administrację poŜyczką (płatne w dniu 

uruchomienia poŜyczki) 
- - od 0,00 zł 

9. PoŜyczka hipoteczna powyŜej 80.000,00 zł  

 
a) za rozpatrzenie wniosku o poŜyczkę 

Uwaga: pobrana prowizja zostaje zaliczona na poczet 
prowizji od udzielonej poŜyczki 

od 0% - - 

 b) od kwoty przyznanej poŜyczki od 2% 50,00 zł - 

 
c) za zmianę warunków umowy – od kwoty objętej 

zmianą warunków umowy 
od 0,2-3% 50,00 zł - 

 

d) za wydanie zaświadczenia stwierdzającego 
wysokość zadłuŜenia z tytułu kredytów 
bankowych i innych tytułów oraz innych 
zaświadczeń 

- - od 30,00 zł 

 
e) za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty 

naleŜności do kredytobiorcy i poręczycieli 
- - od 10,00 zł 

 
f) za administrację poŜyczką (płatne w dniu 

uruchomienia poŜyczki) 
- - od 0,00 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

ROZDZIAŁ XIV** 

Prowizje i opłaty z tytułu działalności kredytowej  

dla osób fizycznych – dotyczy udzielania kredytów i poŜyczek do 2.000,00 zł 
 

Prowizja 

L.p. Rodzaj czynności/usług 
X 

Stawka 

minimalna 

Opłaty  

1. Kredyty w UNIKONTO:  

 
a) opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o 

udzielenie kredytu oraz przygotowanie i zawarcie 
umowy kredytu  

- - 
od 1% kwoty 
przyznanego 

kredytu 

 
b) opłata za zmianę warunków umowy - od kwoty 

pozostałego do spłaty kapitału 
- - 

1% nie mniej 
niŜ 50 zł 

 
c) opłata za wydanie zaświadczenia stwierdzającego 

wysokość zadłuŜenia z tytułu kredytów bankowych 
i innych tytułów oraz innych zaświadczeń 

- - od 30,00 zł 

 
d) opłata za sporządzenie i wysłanie wezwania do 

zapłaty naleŜności Banku, od kaŜdego wezwania do 
kredytobiorcy i poręczycieli  

- -  10,00 zł 

 
e) opłata za administrację kredytem (płatna w dniu 

uruchomienia kredytu) 
- - od 0,00 zł 

 
f) opłata za przedłuŜenie umowy kredytu na kolejne 

12 miesięcy 
- - 

od 1% aktualnie 
przyznanego 

kredytu 

2. Kredyty gotówkowe:  

 
a) za rozpatrzenie wniosku kredytowego  
Uwaga: pobrana prowizja zostaje zaliczona na poczet 
prowizji od udzielonego kredytu 

od 0% - - 

 
b) za opracowanie wniosku (od kwoty przyznanego 

kredytu) 
   

 1) z okresem spłaty do 6 m-cy 1% 0 zł - 

 2) z okresem spłaty do 12 m-cy 2% 0 zł - 

 3) z okresem spłaty do 24 m-cy 3% 0 zł - 

 4) z okresem spłaty do 36 m-cy 3% 0 zł - 

 
c) za zmianę warunków umowy - od kwoty 

pozostającej do spłaty 
1% 0 zł - 

 
d) za wydanie zaświadczenia stwierdzającego 

wysokość zadłuŜenia z tytułu kredytów bankowych 
i innych tytułów oraz innych zaświadczeń 

- - od 30,00 zł 

 
e) za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty 

naleŜności do kredytobiorcy i poręczycieli 
- - od 10,00 zł 

 
f) za administrację kredytami (płatne w dniu 

uruchomienia kredytu) 
- - od 0,00 zł 

3. 
Kredyty gotówkowe dla osób zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę 
 

 
a. za rozpatrzenie wniosku kredytowego  
Uwaga: pobrana prowizja zostaje zaliczona na poczet 
prowizji od udzielonego kredytu 

od 0% - - 

 
b) za opracowanie wniosku (od kwoty przyznanego 

kredytu) 
od 1% 0 zł - 



 

 
c) za zmianę warunków umowy od kwoty pozostającej 

do spłaty 
1% 0 zł - 

 
d) za wydanie zaświadczenia stwierdzającego 

wysokość zadłuŜenia z tytułu kredytów bankowych 
i innych tytułów oraz innych zaświadczeń 

- - od 30,00 zł 

 
e) za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty 

naleŜności do kredytobiorcy i poręczycieli 
- - od 10,00 zł 

4. 
Zmiana warunków umowy kredytu lub poŜyczki nie wynikających ze złoŜonego przez Kredytobiorcę 

wniosku nie podlega opłacie z tytułu prowizji. 

 
* Kredyty na zakup pojazdu udzielone do kwoty 80.000,00 zł podlegają ustawie o kredycie konsumenckim. 
W przypadku kredytu w wysokości powyŜej 80.000,00 zł naleŜy pobierać prowizje i opłaty jak w kredycie 
inwestycyjnym dla podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego. 
 
** Opracowując Zarządzenia dla jednostek operacyjnych naleŜy pamiętać, Ŝe zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 
2005 r.- o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz zmianie niektórych innych ustaw – łączna kwota wszystkich opłat, 
prowizji oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy o kredyt konsumencki nie moŜe przekroczyć 5% 
kwoty udzielonego kredytu konsumenckiego. 


