
Bank Spółdzielczy w Sławnie

Taryfa Prowizji i Opłat

Załącznik do umowy nr .............................. o ........................................................ z dnia ..........................

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych

 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

*odnowienie kredytu -  przedłużenie okresu kredytowania na kolejny okres, sporządzane w formie aneksu (dotyczy kredytów odnawialnych 

w rachunku bieżącym, w tym Agrokredytu)
 - za rozpatrzenie wniosku o udzielenie promesy kredytowej 250,00 zł

2. Prowizja przygotowawcza:

1) kredyty na działalność gospodarczą, w tym rolniczą; kredyty termomodernizacyjne; kredyty dla wspólnot mieszkaniowych 2,5% nie mniej niż 200 zł

2) kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR (linia RR, Z, PR, K01, K02, MRcsk)* 2,00%

3) kredyt obrotowy "Dobry Plon" 2,00%

4) kredyt inwestycyjny SGB AGRO 1,50%

5) kredyt "ZAKUP ZIEMI" 1,50%

6) kredyt "UNIJNY SGB" 1,50%

*Suma wszystkich prowizji i opłat związanych z kredytem preferencyjnym z pomocą ARiMR nie może przekroczyć stawki 

prowizji przygotowawczej wskazanej w taryfie

2a
Prowizja  za przedłużenie okresu kredytowania na kolejny okres (odnowienie), sporządzane w formie aneksu do 

umowy kredytowej (dotyczy kredytów odnawialnych w rachunku bieżącym w tym Agrokredytu )

naliczana od kwoty odnowionego kredytu (lub kwoty kredytu uwzględniającej 

zwiększenie - jeśli odnawiany kredyt jest jednocześnie zwiększany) płatna 

jednorazowo w dniu zawarcia aneksu

2,50%

Prowizja z tytułu gotowości                                                                                                                                                                                                                                                

dotyczy kredytów udzielonych / odnowionych* od dnia 07.04.2015r.

- w przypadku kredytów nieodnawialnych: naliczana w stosunku rocznym od 

kwoty niewykorzystanego kredytu postawionego do dyspozycji kredytobiorcy, za 

ilość dni, w których Bank pozostawał w gotowości do wypłaty kredytu w 

terminach i kwotach określonych w umowie kredytu, płatna w dniu 

wykorzystania niewykorzystanej kwoty kredytu

*odnowienie kredytu -  przedłużenie okresu kredytowania na kolejny okres, sporządzane w formie aneksu (dotyczy kredytów odnawialnych 

w rachunku bieżącym, w tym Agrokredytu)

- w przypadku kredytów odnawialnych: naliczana w stosunku rocznym od 

różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji, a kredytem 

wykorzystanym, za każdy dzień niewykorzystania

4.
Prowizja rekompensacyjna**                                                                                                                                                                                                                                          

dotyczy kredytów udzielonych od dnia 07.04.2015r.

**dotyczy także kredytów DOBRY PLON udzielonych do dnia 06.04.2015r. i w stosunku do których będzie dokonywane przedłużenie okresu 

kredytowania na następny 12 miesięczny okres, zgodnie z zapisami procedur Banku 

*** gdy umowa bądź aneks zawarty jest na okres dłuższy niż 12 miesięcy (prowizja nie pobierana w pierwszym roku od daty udzielenia / 

odnowienia kredytu)

6. Prowizja za obsługę kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR udzielonych w okresie:

a) od 01.11.2012r.  do 14.06.2013r. 0,02%

b) od 17.06.2013r. do 31.12.2014r. 0,03%

7. Prowizja za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu w zakresie:  

1) prolongaty terminu splaty całości lub części kredytu 

    - prolongata na okres do 3 miesięcy 1% nie mniej niż 100,00 zł

    - prolongata na okres powyżej 3 miesięcy 2% nie mniej niż 200,00 zł

3. 1,00%

naliczana od kwoty spłacanej przed terminem spłaty określonym w 

harmonogramie spłat, płatna w dniu dokonania przedterminowej spłaty kredytu 

(pobierana dla przedterminowych spłat dokonywanych wcześniej niż 14 dni od 

daty umownej zapadalności zobowiązania) - dotyczy kredytów nieodnawialnych.

2,00%

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, za każdy miesiąc trwania kredytu, 

naliczana i pobierana miesięcznie  

Rozdział 4. Kredyty i pożyczki  

1.

Prowizja wstępna (aplikacyjna) - nie dotyczy kredytów z dopłatami ARiMR oraz produktów udzielanych w ramach 

limitu kredytowego na cele obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                          

(w razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy kredytu, prowizja nie podlega zwrotowi; 

prowizja nie jest pobierana od kredytów w sytuacji kiedy bank złożył ofertę kredytową)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu / odnowienie kredytu* / 

zwiększenie kwoty kredytu / otwarcie limitu kredytowego na cele obrotowe, 

naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu/pożyczki, płatna w dniu złożenia 

wniosku

5. Prowizja za obsługę kredytu w rachunku bieżącym*** naliczana w stosunku rocznym od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty 

odnowienia kredytu, płatna za okresy roczne
2,50%

0,1%                                                                                   

(min 100 zł, max 1.000 zł)

naliczana od kwoty udzielonego kredytu płatna jednorazowo przed 

postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy

naliczana od kwoty prolongowanej



2) zwiększenia kwoty kredytu

3) zabezpieczenia kredytu naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty
0,1% kwoty należności nie mniej niż 100,00 zł i nie 

więcej niż 300,00 zł  

4) innych warunków umowy naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty
0,1% kwoty należności nie mniej niż 100,00 zł i nie 

więcej niż 300,00 zł  

8. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości  

1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą 100,00 zł

2) dla podmiotów gospodarczych 200,00 zł

(w przypadku gdy w wyniku wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości nastąpią zmiany w treści umowy 

kredytowej w zakresie ustanowionych zabezpieczeń spłaty kredytu, pobiera się opłatę wynikającą z zapisu pkt. 7. ppkt. 3)

9. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej naliczana od kwoty długu 0,50%

10. Za wydanie promesy kredytowej za każdą promesę
0,5 % od kwoty wnioskowanej kredytu nie mniej niż  

100,00 zł i nie więcej niż  500,00 zł

11. Za czynności związane z przygotowaniem ugody za każdy wniosek
1% kwoty należności objętej ugodą nie mniej niż 

150,00 zł

12. Za wydanie opinii / zaświadczenia o kliencie na jego wniosek 

1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą 70 zł + VAT = 86,10 zł

2) dla podmiotów gospodarczych 100 zł + VAT = 123,00 zł

13. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego zdolności kredytowej (dotyczy klientów współpracujących z Bankiem) za każdy wniosek
0,1% od kwoty wnioskowanej kredytu nie mniej niż 

200,00 zł i nie więcej niż 1.000,00 zł + VAT

14. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej lub aneksu za każdy duplikat 70 zł + VAT = 86,10

15.
Za wydanie innych dokumentów niż wyżej wskazane (m.in. Odpisy, potwierdzenia, dokumenty zwalniające 

zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia):

1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą 50,00 zł

2) dla podmiotów gospodarczych 100,00 zł

16. Za sporządzenie harmonogramu spłaty kredytu na wniosek klienta za każdy harmonogram 10,00 zł

17. Opłata za sporządzenie i wydanie historii operacji na rachunku kredytowym za każdy rok 25,00 zł

18. Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywane na życzenie klienta lub za klienta za każdą czynność 25,00 zł

19. Za wysłanie upomnienia / wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub raty (rat) kredytu za każdy egzemplarz upomnienia / wezwania 30,00 zł

20.

Za przeprowadzenie kontroli przed wypłatą kredytu lub transzy kredytu inwestycyjnego  lub w innych przypadkach 

wynikających z umowy kredytowej lub regulaminie*:                                                                                                                                            

- do kwoty 100 000 zł                                                                                                                                                                                                       

- powyżej kwoty 100 000 zł                                                                                                                                                                                   

* dotyczy umów  zawartych od 01.10.2013 r.

każdorazowo
100,00 zł                                                                             

150,00 zł

21.
Czynności związane z dokonaniem przez Bank oszacowania wartości nieruchomości mającej stanowić 

zabezpieczenie kredytu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

za oszacowanie                                                                                                          

(bez względu na ilość i rodzaj nieruchomości wchodzących w skład 

zabezpieczenia kredytu - pobiera się jedną opłatę)

200,00 zł

22. Opłata:

 - za wezwanie do dostarczenia dowodu zawarcia aktualnej umowy ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia kredytu

 - za inne wezwania związane z niedotrzymaniem warunków umowy w okresie funkcjonowania kredytu

* dotyczy umów  zawartych od 01.10.2013 r.

23. Opłata za ponowienie wezwania do złożenia dokumentów związanych z monitoringiem kredytu*

* dotyczy umów  zawartych od 01.10.2013 r.

24.
Wyjazd interwencyjny do Klienta po upływie 2 m-cy od powstania zobowiązania wymagalnego nie częściej niż 1 raz 

w miesiącu
każdorazowo 50,00 zł

prowizja pobierana wg punktu 2

za każde wezwanie, wezwania wysyłane są nieczęściej niż raz w miesiącu 50,00 zł

za każde wezwanie, wezwania wysyłane są nieczęściej niż raz w miesiącu 100,00 zł

za każdy wniosek

za każdą opinię

za każdy dokument





Bank Spółdzielczy w Sławnie

Taryfa Prowizji i Opłat

Załącznik do umowy nr .............................. o ........................................................ z dnia ..........................

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Prowizja za wystawienie gwarancji,regwarancji, udzielenie poręczenia *

a) okres ważności do 6 m-cy 1,0 % nie mniej niż 200,00 zł

b) okres ważności od 6 m-cy do 1 roku 2,0 % nie mniej niż 200,00 zł

c) okres ważności od 1 roku do 2 lat 4,0 % nie mniej niż 300,00 zł

d) okres ważności od 2 do 3 lat 6,0 % nie mniej niż 300,00 zł

e) okres wazności powyżej 3 lat 8,0 % nie mniej niż 300,00 zł

* Decyzje dotyczace udzielania gwarancji,poręczeń na okres ważności pow.1 roku podejmuje Zarząd Banku

2.
Z tytułu zmiany warunków gwarancji, poręczenia                                                                                                                     
Decyzje dotyczące gwarancji,poręczeń na okres ważności pow.1 roku podejmuje Zarząd Banku

 -  za przedłużenie terminu ważności gwarancji lub poręczenia 

naliczana i pobierana z góry za cały okres ważności gwarancji, poręczenia  od 

kwoty wnioskowanej, płatna w dniu wystawienia przedłużenia gwarancji, 

poręczenia

pobierana zgodnie ze stawkami w pkt.1

 -  za podwyższenie kwoty gwarancji lub poręczenia naliczana od kwoty podwyższenia gwarancji lub poręczenia pobierana zgodnie ze stawkami w pkt.1

 -  za inne zmiany warunków gwarancji lub poręczenia za każdą zmianę 300 zł

3. Prowizja za realizację gwarancji, poręczenia od kwoty zgłoszonego roszczenia 0,5 % nie mniej niż 100,00 zł

Prowizja wstępna (aplikacyjna) **                                                                                                                                                                                                                                                                     

(w razie odmowy udzielenia lub rezygnacji kredytobiorcy z gwarancji / linii gwarancji, poręczenia prowizja nie podlega zwrotowi)         

za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji / otwarcie linii gwarancji / 

zwiększenie kwoty linii gwarancji,  poręczenia, naliczana od wnioskowanej kwoty 

płatna w dniu złożenia wniosku

0,25%                                                                               

(min 100 zł, max 1.000 zł)

**nie dotyczy gwarancji udzielanych w ramach otwartych linii gwarancji przed 04.01.2016r.

Rozdział 5. Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale 

1.
naliczana i pobierana z góry za cały okres ważności gwarancji, poręczenia  od 

kwoty wnioskowanej, płatna w dniu wystawienia gwarancji, poręczenia

4.


