
Taryfa prowizji i opłat – część kredytowa 

Na podstawie Uchwały Zarządu  

nr 10/02/22 z 22 marca 2022 r. 

 

TARYFA  PROWIZJI  I  OPŁAT 

dla czynności związanych z obsługą kredytów i pożyczek pieniężnych 
 

Część A. Kredyty dla osób fizycznych 
 

Lp. Rodzaj usług ( czynności) Obowiązująca prowizja 

(nie mniej niż 100,00 zł) 

1. Gotówkowe  

 z terminem spłaty powyżej 3 lat do 7 lat  

a) posiadających rachunek płatniczy ROR lub podstawowy rachunek płatniczy 

co najmniej 3 m-ce 

4,50% 

b) nie posiadających rachunku płatniczego ROR lub podstawowego rachunku 

płatniczego 

5,00% 

2. Szybka gotówka z terminem spłaty do 36 m-cy 5,00% 

3. Członkowski   

3.1 z terminem spłaty:  

a) do 1 roku 3,00% 

b) powyżej 1 roku do 2 lat 3,50% 

c) powyżej 2 lat do 3 lat 4,00% 

4. Odnawialne dla posiadaczy rachunku płatniczego ROR  

a) przyznanie kredytu 0,00% 

b) każde przedłużenie umowy kredytu na kolejny okres – z zastrzeżeniem lit. c 4,00% 

c) każde przedłużenie umowy kredytu na kolejny okres w przypadku gdy 

Kredytobiorca korzysta w Banku z dodatkowych usług do rachunku ROR tj. 

łącznie: karty płatniczej oraz usługi SMS  

0,00% 

d) podwyższenie kwoty udzielonego kredytu 0,00% 

5. Hipoteczne kredyty konsumpcyjne dla osób fizycznych posiadających 

rachunek płatniczy ROR lub podstawowy rachunek płatniczy 

 

a) od 3 lat do 5 lat 4,00% 

b) powyżej 5 lat do 10 lat 2,50% 

c) powyżej 10 lat 2,00% 

6. Kredyty mieszkaniowe dla osób fizycznych 1,00% - 4,00% 

  8. Kredyt NA CO DZIEŃ …  

Jest to opłata przygotowawcza liczona od kwoty wnioskowanego kredytu. 

 

 

a) do 36 miesięcy 7,00% 

b) powyżej 36 miesięcy 8,00% 



Lp. Rodzaj usług ( czynności) Obowiązująca prowizja 

(nie mniej niż 100,00 zł) 

  9. Kredyt KONSOLIDACYJNY 

Jest to opłata przygotowawcza liczona od kwoty wnioskowanego kredytu 

 

a) do  3 lat  5,00% 

b) powyżej 3 lat do 5 lat 6,00% 

c) powyżej 5 lat 7,00% 

10. Kredyt Ekologiczny 

(kredyt udzielany bez opłaty przygotowawczej oraz bez prowizji) 

Nie dotyczy 

 

Część B. Kredyty na działalność gospodarczą 
 

Lp. Rodzaj usług ( czynności) Obowiązująca prowizja 

(nie mniej niż 200,00 zł) 

1. Prowizja za udzielenie kredytu   

1.1 z terminem spłaty do 1 roku 0,50% - 2,00% 

1.2 z terminem spłaty powyżej 1 roku 0,50% - 3,00% 

 

Część C. Kredyty na działalność rolniczą  

 

Lp. Rodzaj usług ( czynności) Obowiązująca prowizja 

(nie mniej niż 200,00zł) 

1. Prowizja za udzielenie kredytu   

1.1 Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym:  

- z terminem spłaty do 1 roku 0,50% - 2,00% 

 
- z terminem spłaty powyżej 1 roku 0,50% - 3,00% 

1.2 Kredyt obrotowy-sezonowy 

- z terminem spłaty do 1 roku 

 

5,00% 

1.3 Kredyt w rachunku bieżącym 

- z terminem spłaty do 1 roku 

 

0,50% - 2,00% 

1.4 Kredyt płatniczy 

- z terminem spłaty do 3 m-cy  

 

0,50% - 1,50% 

1.5 Kredyt inwestycyjny  

- z terminem spłaty do 1 roku 

 

0,50% - 2,00% 

 
- z terminem spłaty powyżej 1 roku 

 

0,50% - 3,00% 

 
- CSK – z częściowa spłatą 1,00% 

1.6 Kredyty preferencyjne 1,00% 

1.7 Kredytowa linia hipoteczna  0,50% - 3,00% 

1.8 Kredyt hipoteczny „ROLMIX”  0,50% - 3,00% 



Lp. Rodzaj usług ( czynności) Obowiązująca prowizja 

(nie mniej niż 200,00zł) 

1.9 Kredyt na zakup ziemi:  

- z terminem spłaty do 5 lat 0,50% 

- z terminem spłaty powyżej 5 lat do 10 lat 0,50% - 1,50% 

- z terminem spłaty powyżej 10 lat do 15 lat 0,50% - 2,00% 

2.0 Kredyt pomostowy 0,75% 

2. Prowizja za obsługę kredytu preferencyjnego 

UWAGA: Powyższa prowizja jest pobierana od kwoty zaangażowania 

bilansowego liczonej na koniec każdego kwartału kalendarzowego (za wyjątkiem 

pierwszego kwartału po podpisaniu umowy kredytowej). Prowizja jest pobierana 

do 10 dnia od daty jej naliczenia i ma zastosowanie do kredytów preferencyjnych 

zawartych w okresie od 07 maja 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku. 

0,20% 

 

Część D. Kredyty jednostek samorządu terytorialnego 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Obowiązująca prowizja 

1. Kredyt dla jednostek  samorządu terytorialnego 0,25% - 1,50% 

UWAGA: Powyższa prowizja nie dotyczy kredytów zawieranych na skutek zamówienia publicznego, wówczas 

ostateczną decyzję w sprawie wysokości prowizji podejmuje Zarząd Banku 

 

Część E. Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych 

 

Lp. Rodzaj usług ( czynności) Obowiązująca prowizja 

1. Kredyt „WSPÓLNY REMONT”  

 - z terminem spłaty do 1 roku 0,50% - 2,00% 

 - z terminem spłaty powyżej 1 roku 0,50% - 3,00% 

 

Część F. Pozostałe prowizje i opłaty pobierane od działalności kredytowej 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Obowiązująca prowizja 

1. Wydanie opinii o zadłużeniu klienta na drukach stosowanych przez  inne banki 150,00 zł + VAT wg 

aktualnie obowiązującej 

stawki 

2. Wydanie klientowi na jego wniosek zaświadczenia o tym, że nie figuruje jako 

dłużnik lub zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia, czy też      

zaświadczenia zawierającego inne informacje związane z rachunkiem 

kredytowym 

 

100,00 zł+ VAT wg aktualnie 

obowiązującej stawki 

3. Zmiana postanowień umowy kredytu na wniosek kredytobiorcy – sporządzenie 

aneksu, (dotyczy wszystkich kredytów z wyłączeniem kredytów 

konsumenckich) 

300,00 zł 

4. Zmiana postanowień umowy kredytu na wniosek kredytobiorcy – sporządzenie 

aneksu, ( dotyczy kredytów konsumenckich ) 

150,00 zł 

5. Sporządzenie wniosku o wykreślenie hipoteki 20,00 zł 



Lp. Rodzaj usług (czynności) Obowiązująca prowizja 

6. Konwersja kredytu, ugoda, ustalenie nowych warunków spłaty, ( dotyczy 

wszystkich kredytów z wyłączeniem kredytów konsumenckich ) 

1,00% - 2,00%                    

nie mniej niż 150,00 zł 

7. Udzielenie na wniosek kredytobiorcy prolongaty w spłacie kredytu lub rat 

(prowizję ustala się od kwoty prolongowanej, dotyczy wszystkich kredytów z 

wyłączeniem kredytów konsumenckich ) 

 

1,00%                                 

nie mniej niż 150,00 zł 

8. Prolongata w spłacie kredytu, ( dotyczy kredytów konsumenckich ) 150,00 zł 

9. Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy 30,00 zł 

10. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy 30,00 zł 

11. Wysyłanie upomnienia o spłacie kredytu, rat kredytu i odsetek 25,00 zł 

12. Za przejęcie kredytu przez innego kredytobiorcę (od kwoty kredytu i odsetek) 2,00% 

13. Za wydanie zaświadczenia o udzielenie kredytu (PROMESA). 

Ustala się prowizję w wysokości kwoty przyrzeczonej (UWAGA: prowizja nie 

podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu) 

1,00% 

14. Gwarancje / poręczenia 

14.1 Wystawienie promesy gwarancji / poręczenia 0,5% od kwoty zobowiązania 

14.2 Udzielenie gwarancji wadialnej ( bez Linii gwarancji ) 2,5% od kwoty, nie mniej niż 

100 zł 

14.3 Przyznanie i odnowienie Linii gwarancji 0,3% od kwoty limitu, nie 

mniej niż 100 zł  

14.4 Sporządzenie gwarancji w ramach przyznanej Linii gwarancji 2% nie mniej niż 100 zł 

14.5 Korzystanie z gwarancji / poręczenia: 

 

a) do 12 m-cy 

b) powyżej 12 m-cy do 36 m-cy 

c) powyżej 36 m-cy 

Wysokość prowizji 

pobieranej w okresach 

kwartalnych: 

0,5% nie mniej niż 100 zł 

1,0% nie mniej niż 100 zł 

1,5% nie mniej niż 100 zł 

14.6 Zmiana warunków gwarancji / poręczenia 150 zł 

14.7 Wypłata zobowiązania z tytułu gwarancji / poręczenia 2% - jednorazowo od kwoty 

roszczenia 

15. Sporządzenie wydruku wypisu KW z Centralnej Bazy Danych 20,00 zł 

16. Pozostałe – nieujęte w Taryfie prowizji i opłat zmiany warunków umowy 

kredytowej, w prowadzane na prośbę klienta 

Negocjowane indywidualnie 

z Zarządem Banku 

 

 
 


