Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat bankowych
BS w Brodnicy dla klientów instytucjonalnych

DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA I POŻYCZKOWA
I. KREDYTY I POŻYCZKI
Prowizja przygotowawcza - od złożonego wniosku kredytowego/pożyczki oraz innych produktów obarczonych ryzykiem kredytowym, od kwoty
1.
wnioskowanej, płatna w dniu złożenia wniosku
Uwaga: Nie pobiera się prowizji od złożonych wniosków o wszystkie kredyty objęte dopłatami ARiMR 1 oraz AGRO POŻYCZKĘ

1.1
1.2
2.
2.1

prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu
obrotowego
prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu
inwestycyjnego, pożyczki zabezpieczonej hipoteką, limitu wierzytelności
Prowizja z tytułu udzielenia kredytu/pożyczki – od kwoty kredytu/pożyczki
prowizja z tytułu udzielenia kredytu/pożyczki

Uwaga: nie dotyczy: kredytów z dopłatami ARiMR 1) ,oraz transakcji wymienionych w
pozycji 2.2 i 2.3

2.2

prowizja z tytułu udzielenia kredytu INWESTYCJA ROLNA

2.3

prowizja z tytułu udzielenia pożyczki AGRO POŻYCZKA

3.

Prowizja z tytułu przyznania limitu wierzytelności

4.
5.

0,10%
min. 50,00 zł max. 1 000,00 zł
0,10%
min. 100,00 zł max. 1 000,00 zł

Wystawienie promesy kredytu/pożyczki
Uwaga: w przypadku wydania promesy udzielenia kredytu z dopłatą ARiMR 1)
prowizja za wydanie promesy pomniejsza sumę opłat z tytułu obsługi kredytu.

1,5% - 4,00%
min. 0,5%
min. 1,3% za każdy rozpoczęty rok obowiązywania umowy pożyczki
min. 0,2 % kwoty limitu min. 500,00 zł.
min. 0,2 % min. 1 000,00 zł

Prowizja za gotowość
prowizja za gotowość (kredyt w rachunku bieżącym)

5.1

5.2

prowizja za gotowość naliczana od różnicy pomiędzy kredytem postawionym
do dyspozycji a wykorzystanym; naliczana miesięcznie
prowizja za gotowość (kredyt w rachunku kredytowym)
prowizja za gotowość naliczana od niewykorzystanej w terminie kwoty
kredytu (lub jego transzy), od dnia postawienia kredytu (lub jego transzy) do
dyspozycji Kredytobiorcy do dnia poprzedzającego pełne wykorzystanie
kredytu lub jego transzy;

min. 1,5 % w stosunku rocznym

1,5 % w stosunku rocznym

Uwaga: Nie dotyczy kredytów z dopłatami ARiMR 1 oraz kredytów rewolwingowych

6.

Prowizja z tytułu administrowania kredytem/pożyczką
prowizja pobierana jest od kwoty kapitału kredytu/pożyczki, według stanu na
koniec każdego kwartału kalendarzowego, określanego na podstawie
harmonogramu spłat generowanego na dzień udzielenia kredytu, płatna
ostatniego dnia każdego kwartału kalendarzowego;
za pierwszy kwartał w którym obowiązuje umowa, prowizja pobierana jest za
cały kwartał, bez względu na liczbę dni obowiązywania Umowy w tym
kwartale;

0,075% kwartalnie

Uwaga: Nie pobiera się prowizji od kredytów z dopłatami ARiMR 1, kredytów
odnawialnych w rachunku bieżącym oraz kredytów rewolwingowych

Prowizja z tytułu monitorowania kredytu - dotyczy kredytu odnawialnego
w rachunku bieżącym o pierwotnym okresie kredytowania dłuższym niż 1
rok;

7.

prowizja naliczana po każdym rocznym okresie obowiązywania Umowy
kredytu, od maksymalnej kwoty kredytu przyznanego na dzień rozpoczęcia
tego okresu i pobierana do końca następnego m-ca po każdym rocznym
okresie obowiązywania Umowy kredytu, a w przypadku nie przedłużania
okresu kredytowania na kolejny okres, w dniu jego ostatecznej spłaty;

1,00 %

w przypadku rezygnacji przez Kredytobiorcę z kredytu przed terminem jego
ostatecznej spłaty prowizja wynosi 1/12 wysokości rocznej prowizji za
każdy rozpoczęty miesiąc, za który prowizji nie pobrano;
nie pobiera się prowizji za ostatni roczny okres obowiązywania Umowy
kredytu, w przypadku przedłużenia okresu kredytowania na kolejny okres.
8.

Prowizja / Opłata za obsługę kredytu z dopłatą ARiMR 1

8.1

Kredyt udzielony w okresie od dnia 18 września 2012 r. do dnia 31grudnia
2014 r.2)
Uwaga:
- nie dotyczy kredytów z linii CSK

min. 0,25% kwoty kapitału kredytu;

Wszystkie stawki zawarte w Taryfie prowizji i opłat są stawkami brutto.
1

) przez kredyt z dopłatą ARiMR rozumie się kredyt objęty pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w postaci dopłat do oprocentowania kredytu lub częściowej
spłaty kapitału kredytu.
2)
prowizja za obsługę kredytu pobierana kwartalnie do 15 dnia miesiąca rozpoczynającego każdy kwartał kalendarzowy, według stanu zadłużenia z tytułu kapitału kredytu na
ostatni dzień poprzedniego miesiąca..

Kredyt udzielony po dniu 31grudnia 2014 r. do dnia 26 lipca 2017 r.3)
Uwaga:
- nie dotyczy kredytów z linii ZC
8.2

- w przypadku gdy suma opłat za obsługę w okresie kredytowania będzie niższa niż
wartość stanowiąca 1,85% kwoty udzielonego kredytu, Bank może pobierać opłaty i
prowizje za inne czynności faktycznie wykonane określone w Taryfie prowizji i opłat
bankowych, z zastrzeżeniem , iż suma wszystkich pobranych opłat i prowizji w całym
okresie kredytowania nie może przekroczyć wartości stanowiącej 1,85% kwoty
udzielonego kredytu.

Kredyt udzielony po dniu 26 lipca 2017 r. 3)
Uwaga:
- w przypadku, gdy suma opłat za obsługę w okresie kredytowania będzie niższa niż
8.3

wartość stanowiąca 2,00% kwoty udzielonego kredytu, Bank może pobierać opłaty i
prowizje za inne czynności faktycznie wykonane określone w Taryfie prowizji i opłat
bankowych, z zastrzeżeniem, iż suma wszystkich pobranych opłat i prowizji w całym
okresie kredytowania nie może przekroczyć wartości stanowiącej 2,00 % kwoty
udzielonego kredytu.

Kredyt z linii ZC 3)
Uwaga:
- w przypadku, gdy suma opłat za obsługę w okresie kredytowania będzie niższa niż
8.4

wartość stanowiąca 2,00% kwoty udzielonego kredytu, Bank może pobierać opłaty i
prowizje za inne czynności faktycznie wykonane określone w Taryfie prowizji i opłat
bankowych, z zastrzeżeniem, iż suma wszystkich pobranych opłat i prowizji w całym
okresie kredytowania nie może przekroczyć wartości stanowiącej 2,00 % kwoty
udzielonego kredytu.

opłata kwartalna = kwota udzielonego kredytu x maks. 0,0185 / ilość
pobrań opłaty

opłata kwartalna = kwota udzielonego kredytu x maks. 0,02 /
ilość pobrań opłaty

opłata kwartalna = kwota udzielonego kredytu x maks. 0,02 /
ilość pobrań opłaty

Prowizja rekompensacyjna od przedterminowo spłaconej całości lub części
kapitału kredytu/pożyczki
9.

10.
11.
11.1

Uwaga: nie dotyczy: kredytów z dopłatami ARiMR 1) udzielonych po dniu 31.12.2014 r.,
kredytów w rachunku bieżącym, kredytów rewolwingowych, kredytów na
przedsięwzięcia finansowane środkami UE bądź środkami budżetu państwa w części
kredytów spłacanej tymi środkami, przypadków ustalonych przez Bank w umowie z
klientem, skutkujących przedterminową spłatą.

Prowizja za obsługę kredytu INWESTYCJA ROLNA
Uwaga:
dotyczy kredytów udzielonych do dnia 21.06.2020 r.

min. 2,00 %

min. 0,25% kwoty kapitału kredytu, płatna za każdy rok kredytowania

Zmiana warunków umowy kredytowej/pożyczki na wniosek Klienta:
Uwaga: w sytuacji kiedy aneks do umowy obejmuje więcej niż jedną pozycję wymienioną w taryfie prowizji i opłat, pobiera się opłatę jednorazowo w wysokości
przewidzianej dla czynności o najwyższej stawce

Zmiana zabezpieczenia spłaty kredytu

11.2

Prolongata terminu spłaty należności kredytowych, liczona od kwoty
prolongowanej

11.3

Prowizja z tytułu prolongaty technicznej (od kwoty prolongowanej):

11.3.1

dokonana z przyczyn leżących po stronie Klienta

11.3.2

dokonana z przyczyn leżących po stronie Banku

11.4

Zmiana waluty kredytu (przewalutowanie)

11.5

Inne zmiany warunków umowy kredytowej

min. 500,00 zł
0,8 % za prolongatę do 1 m-ca
0,2 % za każdy następny rozpoczęty miesiąc,
nie mniej niż 300,00 zł
0,10 %
min. 200,00 zł, max. 1 000,00 zł
0,00 zł
1,00 % kwoty pozostającej do spłaty, podlegającej
przewalutowaniu, min. 100,00 zł
min. 500,00 zł

II. GWARANCJE, REGWARANCJE, POTWIERDZENIA GWARANCJI I PORĘCZENIA BANKOWE
1.

Prowizja przygotowawcza – od złożonego zlecenia udzielenia
gwarancji/poręczenia, linii gwarancji/poręczenia, od kwoty wnioskowanej,
płatna w dniu złożenia zlecenia.

2.

Opłata za wystawienie promesy

3.
4.
4.1
4.2
4.3
5.

0,10%
min. 100,00 zł max. 1 000,00 zł
min. 0, 2 % min. 200,00 zł

Prowizja od limitu linii gwarancyjnej/poręczenia pobierana jednorazowo w
min. 0,3% nie mniej niż 500,00 zł.
dniu zawarcia umowy/aneksu, liczona od kwoty umowy/podwyższenia
Prowizja za każdą udzieloną gwarancję/poręczenie liczona od kwoty gwarancji/poręczenia w zależności od zabezpieczenia, pobierana najpóźniej w
dniu wydania gwarancji/udzielenia poręczenia
min. 0,2% za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres obowiązywania
przewłaszczenie kwoty pieniężnej zgodnie z art. 102 ustawy Prawo bankowe
gwarancji/poręczenia nie mniej niż 500,00 zł.
hipoteka na nieruchomości umożliwiającej zastosowanie pomniejszenia
min. 0,5% za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres obowiązywania
podstawy tworzenia rezerwy celowej w pełnej wysokości
gwarancji/poręczenia nie mniej niż 500,00 zł.
min. 0,7% za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres obowiązywania
pozostałe zabezpieczenia
gwarancji/poręczenia nie mniej niż 500,00 zł.
Wydłużenie okresu ważności lub/i podwyższenia kwoty
Prowizja pobierana analogicznie jak w pkt. 4, od okresu wydłużenia lub
gwarancji/poręczenia
podwyższenia kwoty

6.

Zmiana zabezpieczenia gwarancji/poręczenia

min. 500,00 zł

7.

Inna zmiana gwarancji/poręczenia

min. 500,00 zł.

8.

Prowizja z tytułu wypłaty z gwarancji/poręczenia – od kwoty zgłoszonego
roszczenia

min. 0,1% nie mniej niż 200,00 zł.

III. INNE OPŁATY
1.
2.

3)

Sporządzenie na wniosek Klienta oceny jego sytuacji ekonomicznofinansowej (zdolności kredytowej)
Za pisemne wyjaśnienie udzielone wnioskującemu o produkt obarczony
ryzykiem kredytowym, dotyczące dokonanej przez Bank oceny zdolności
kredytowej tego wnioskodawcy

0,2% od wnioskowanej kwoty
min. 950,00 zł
0,3 % od wnioskowanej kwoty
min. 100,00 zł max. 1 000,00 zł

opłata za obsługę kredytu płatna jest kwartalnie począwszy od ostatniego dnia kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiła wypłata kredytu, do ostatniego dnia kwartału
kalendarzowego, poprzedzającego kwartał, w którym zgodnie z terminarzem spłat kredytu, przypada ostateczna jego spłata. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, która
spowoduje ostateczne spłacenie kredytu w innym kwartale kalendarzowym niż przewidziany w terminarzu spłaty kredytu, ostatnia opłata za obsługę płatna jest zgodnie z
postanowieniami Umowy.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Za przesłanie wniosku do sądu rejestrowego o dokonanie wpisu do sądowego
rejestru zastawów
Za dokonanie czynności związanych z ustanowieniem sądowego rejestru
zastawów
Za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty wymaganych należności
kredytowych/pożyczki (za każde przesłane wezwanie)
Uwaga: nie pobiera się opłat za wezwania do zapłaty dotyczące kredytów z dopłatami
ARiMR 1), udzielonych po dniu 31 grudnia 2014 r.

Za sporządzenie i wysłanie zawiadomienia/monitu z powodu niedostarczenia
w terminie, przez Kredytobiorcę, informacji lub dokumentów związanych z
udzielonym kredytem.
Za sporządzenie i wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki lub kopii
innego dokumentu z dokumentacji kredytowej/pożyczki
Opłata za badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości, dokonane
przez pracownika Banku, w przypadku niedopełnienia obowiązku
przedłożenia aktualnego odpisu z księgi przez Klienta.
Potwierdzenie przez Bank prawomocności wpisu hipoteki w księdze
wieczystej poprzez wydrukowanie elektronicznego odpisu księgi wieczystej
z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, w celu sprawdzenia braku
zamieszczenia wzmianki o złożonych środkach zaskarżenia od wpisu
hipoteki.

30,00 zł
50,00 zł
70,00 zł

100,00 zł.
50,00 zł
50,00 zł

50,00 zł

Uwaga: w przypadku hipoteki łącznej, opłatę pobiera się oddzielnie za każdą księgę
wieczystą

10.

Zawarcie umowy restrukturyzacyjnej, umowy ugody, porozumienia
windykacyjnego lub innej umowy o podobnym charakterze

1,5% - 3,00%
min. 200,00 zł

Przeprowadzenie inspekcji na terenie realizowanej inwestycji
11.

12

Uwaga: opłata pobierana każdorazowo za inspekcje przeprowadzane przez pracownika
Banku przed uruchomieniem drugiej i kolejnych transz kredytu, a także za inspekcję po
zakończeniu inwestycji

Za sporządzenie i wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie/pożyczce Uwaga: opłata pobierana odrębnie za każdy produkt

13.

sporządzenie umowy przelewu praw (wierzytelności)
z umowy
ubezpieczenia w przypadku zmiany ubezpieczyciela dokonanej z inicjatywy
Klienta

14.

Wyrażenie zgody na wypłatę odszkodowania Ubezpieczonemu

15.

Wydanie promesy zwolnienia zabezpieczeń, w tym także
na bezobciążeniowe wyodrębnienie nieruchomości

16.

Wydanie zgody na bezobciążeniowe wyodrębnienie nieruchomości

17.

Za czynności nietypowe, nieprzewidziane w Taryfie

Obowiązuje od 30.09.2022 r.

200,00 zł

130,00 zł
100,00 zł - 300,00 zł
min. 0,1%, nie mniej niż 50,00 zł
min. 150,00 zł
ustalane indywidualnie,
min. 150,00 zł
do negocjacji

