Prowizje i opłaty od kredytów dla klientów indywidualnych
(obowiązuje od 01.06.2018 roku)
Od kwoty przyznanych kredytów pobiera się prowizje:

Rodzaj kredytu

Stawka

od kredytu gotówkowego z okresem spłaty do 60 miesięcy:
1

- dla Klientów posiadających w Banku rachunek ROR
- dla Klientów nie posiadających w Banku rachunku ROR

2,50 %
3,50 %

2

od kredytów odnawialnych z okresem spłaty do 12 miesięcy

2,50 %

3

od kredytu promocyjnego „WYGODNY KREDYT GOTÓWKOWY” :
- dla Klientów posiadających w Banku rachunek ROR
- dla Klientów nie posiadających w Banku rachunku ROR

4,00%
6,00%

4

od kredytu promocyjnego „TANIA GOTÓWKA” :
- dla Klientów posiadających w Banku rachunek ROR
- dla Klientów nie posiadających w Banku rachunku ROR

4,00%
6,00%

5

od kredytu mieszkaniowego „Mój Dom”

od 1,50%
do 3,00%

6

od Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego

od 2,50%
do 4,00%

7

za przedłużenie umowy kredytu w POL-KONCIE

2,50%

8

za udzielenie prolongaty spłaty kredytu

3,00%

Opłaty od wydanej karty kredytowej VISA Credit (dla klientów indywidualnych):
L.p.

Rodzaj usługi (czynności)

Tryb pobierania

Stawka

1

Wydanie nowej karty

jednorazowo

35 zł

2

Wznowienie karty

jednorazowo

25 zł

3

Obsługa karty kredytowej; opłata jest pobierana jeżeli w poprzednim
roku wartość transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych
obciążających rachunek karty wyniosła:
- mniej niż 10 000 zł
- co najmniej 10 000 zł

rocznie
69 zł
0 zł
jednorazowo

25 zł

rocznie

35 zł

Wydanie duplikatu karty

jednorazowo

25 zł

7

Wydanie nowej karty w miejsce kart zastrzeżonej

jednorazowo

25 zł

8

Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę

jednorazowo

0 zł

9

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty

jednorazowo

10 zł

10

Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty

jednorazowo

0 zł

11

Transakcje bezgotówkowe

od transakcji

0 zł

12

Wypłata gotówki w bankomatach w kraju i za granicą

od transakcji

4% min. 10 zł

13

Przelew z karty

za przelew

3% min. 5 zł

14

Sprawdzenie salda w bankomacie

od transakcji

0 zł

15

Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za
wskazany okres

jednorazowo

10 zł

16

Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie
(max. ostatnie 10 transakcji)

od transakcji

0 zł

17

Zmiana danych Użytkownika karty

jednorazowo

0 zł

18

Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty

jednorazowo

0 zł

19

Zmiana limitów na karcie

Od zmiany

0 zł

20

Obniżenie wysokości limitu kredytowego

Od zmiany

0 zł

21

Minimalna spłata zadłużenia na karcie (od kwoty salda końcowego
okresu rozliczeniowego)

miesięcznie

3% min. 30 zł

22

Pakiet Bezpieczna karta

miesięcznie

0 zł

4

Wydanie / wznowienie dodatkowej karty

5

Obsługa dodatkowej karty

6

Pobiera się opłatę za następujące czynności bankowe związane z udzielanymi kredytami:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt konsumencki 1%, lecz nie więcej niż 200 zł.;
uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku (jednorazowo od kwoty kredytu) – 0,2%, lecz nie mniej niż 50 złotych;
spłata całości lub części kredytu przed terminem (jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty) – 0,00%;
prolongowanie terminu spłaty kredytu (jednorazowo od kwoty prolongowanej) – 3,00%;
podwyższenie kwoty kredytu (jednorazowo od kwoty podwyższenia) – 3,00%,
zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy (za aneks) – 100 złotych;

g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)
n)
o)

wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) - 70 złotych;
sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) - 150 złotych;
sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) - 100 złotych;
wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty (jednorazowo) – 45,00 złotych (kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy
wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia
kredytu);
za sporządzenie zgody na wykreślenie hipoteki – 50 złotych;
za sporządzenie zgody na wykreślenie wpisu o współwłasności pojazdu z dowodu rej. – 50 złotych;
za zmianę zabezpieczenia kredytu – 90 złotych;
opłata manipulacyjna za zawarcie umowy ugody (od kwoty zadłużenia) – 1,00%;
opłata manipulacyjna za wyrażenie zgody na przejęcie długu (od kwoty przejmowanego długu) – 1,00%

