
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Prowizja przygotowawcza:
kredyt gotówkowy

1) udzielenie kredytu gotówkowego 2,0% - 5,0%
2) udzielenie kredytu gotówkowego- okolicznościowego prowizja pobierana w wysokości określonej Uchwałą Zarządu 

Banku wprowadzająca daną edycję kredytów gotówkowych -
okolicznościowych

3) udzielenie kredytu gotówkowego  do 12 miesięcy 1,50%
4) udzielenie kredytu gotówkowego  powyżej 12 miesięcy 2,50%

kredyt w rachunku płatniczym (kredyt odnawialny w ROR)
5) udzielenie kredytu w rachunku płatniczym

a) udzielenie 2,5%
b) odnowienie 2,0%

6) udzielenie kredytu odnawialnego - dopuszczalne saldo debetowe w ROR 0,0%
kredyt hipoteczny

7) udzielenie kredytu hipotecznego
a) mieszkaniowe
  - udział środków własnych 20% dla klientów nie korzystających z produktów i usług BS 3,00%
  - udział środków własnych 20% dla posiadaczy ROR i RB korzystających z produktów i usług BS 2,50% - 2,70%
  - udział środków własnych powyżej 20% do 49,99 % dla posiadaczy ROR i RB korzystających z produktów i usług BS 2,00% - 2.30%
  - udział środków własnych w wysokości 50% i powyżej 50% dla posiadaczy ROR i RB korzystających z produktów i usług BS 1,50% - 1.70%

b) pożyczki hipoteczne 3,0%

c) udzielenie kredytu konsolidacyjnego 2,0%

d) udzielenie konsumpcyjnego zabezpieczonego hipotecznie 2,0%

2. Prowizja rekompensacyjna (dotyczy kredytów niekonsumenckich)

1)  w przypadku całkowitej spłaty 1,5 % nie mniej niż 200,00zł

2)  w przypadku częściowej spłaty 
0,5 % (od kwoty spłaty)

3 Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta

1) kredyty udzielone na kwotę do wysokości 255 550 zł, z wyłączeniem kredytów zabezpieczonych hipotecznie bez opłat

2) kredyty inne, niż wskazane w pkt 1 za każdy harmonogram 10,00 zł

4. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki na okres:                                                                                                                                                                                   naliczana od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo
a) prolongata do 3 miesięcy 0,3% - 0,5%  nie mniej niż 50,00 zł
b) prolongata na okres powyżej 3 miesięcy 01% - 1% nie mniej niż 100,00 żł

5. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej naliczana od kwoty długu, płatna jednorazowo 0,5% - 2,0%
6. Za wydanie promesy kredytowej za każdą promesę 100,00 zł

7. Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, z wyjątkiem prolongaty                                                                                                                                    
naliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałej do spłaty, 

płatna jednorazowo
0,1% nie mniej niż 100 zł

8. Za wydanie opinii bankowej o kliencie na wniosek klienta za każdą opinię 70,00 zł
9. Za wydanie na wniosek klienta lub osoby upoważnionej oceny sytuacji ekonomicznej (zdolności kredytowej) za każdą ocenę (w zaleznosi od złozoności oceny) 0,1 % wnioskowanej kwoty nie mniej niż 50,00 zł

10. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki lub dokumentu związanego z zabezpieczeniem wierzytelności każdorazowo 25,00 zł
11. Za wydanie na wniosek klienta lub osoby upoważnionej zawiadomienia o terminie płatności odsetek i rat kredytu za każde zawiadomienie 25,00 zł

12. Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia za każdy duplikat 25,00 zł

13.
Za wysłanie upomnienia( nie wiecej niż jedno w miesiącu) w przypadkach okreslonych w umowie kredytu/pożyczki 

Rozdział 6. Kredyty i pożyczki

naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki lub od 
kwoty odnowienia kredytu (dotyczy kredytów w rachunku 

płatniczym), płatna:
 – jednorazowo, przed lub przy postawieniu kredytu do 

dyspozycji kredytobiorcy

naliczana od kwoty spłacanej przed terminem spłaty 
określonym w harmonogramie spłat, płatna w dniu dokonania 

przedterminowej spłaty kredytu/pożyczki, niepobierana od 
kredytów odnawialnych w ROR
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a) kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016 r.
koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg 

Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.

b) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do dnia 21 lipca 2017
koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg 

Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.

c) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od dnia 22 lipca 2017 bez opłat

d) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim udzielone po 11 marca 2016 r. bez opłat

14.
Za wysłanie wezwania do zapłaty w przypadkach okreslonych w umowie kredytu/pożyczki 

a) kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016 r.
koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg 

Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.

b) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do dnia 21 lipca 2017
koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg 

Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.

c) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od dnia 22 lipca 2017 bez opłat

d) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim udzielone po 11 marca 2016 r. bez opłat

za każde upomnienie

za każde wezwanie
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15. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działek
za każdy wniosek 100,00 zł

17. Za czynności związane z przygotowaniem ugody / porozumienia/restrukturyzacji za każdy wniosek
1% kwoty należności objetej ugodą nie mniej niż 50,00 zł

18. Za wypełnienie wniosku o wpis hipoteki zabezpieczającej kredyt niekonsumencki za każdy wniosek 35,00 zł

19. Za wypełnienie deklaracji PCC do US w kredytach niekonsumenckich za każdą deklarację 35,00 zł

20. Za pobranie raportu z BIK S.A. przy wniosku o kredyt niekonsumencki za każdy raport 10,00 zł

21. Za kontrolę BS u kredytobiorcy za każdą kontrolę 100,00 zł

22.
Prowizja za gotowość kredytową od kredytu realizowanego w transzach
Uwaga: Prowizjia dotyczy umowy o kredyt w rachunku kredytowym, który jest realizowany w transzach

prowizja pobierana jest od kwoty udostępnianych środków 
pobranych po terminie

1% w stosunku rocznym

23. Za złożenie wniosku o kredyt lub pożyczkę na kwotę:

a) do 20 000,00 zł 30,00 zł

b) od 20 000,01 zł do 50 000,00 zł 50,00 zł

c) od 50 000,01 zł do 100 000,00 zł 100,00 zł

d)
powyżej 100 000,00 zł
Uwaga: opłaty powyższe nie dotyczą kredytów DEK

200,00 zł

24.
Za sporządzenie umowy o kredyt
Uwaga Opłata nie dotyczy kredytów DEK

opłata pobierana jest jednorazowo w dniu sporządzenia 
umowy

25,00 zł

25. Za realizację kredytu lub pożyczki:

a) w formie gotówkowej w kasie Banku bez opłat

b) w formie przelewu na rachunki prowadzone w Banku bez opłat

c) w formie przelewu na rachunki prowadzone w innych bnkach krajowych innych niż BS w Kaliszu Pomorskim za każdy przelew 5,00 zł

26. Za przyjęcie wniosku:

a) o prolągatę spłaty kredytu lub jego części ( rat kapitałowych lub odsetek) opłata jest pobierana w dniu przyjęcia wniosku 25,00 zł

27. Za sporządzenie wyciągu z rachunku kredytowego na wniosek klienta: za każdy wyciąg 5,00 zł

28. Inne czynności związane z obsługą kredytu:

a) za wydanie zaświadczenia o wypłacie, splacie kredytu za każdy dokument 35,00 zł

b) za wydanie zgody na zwolnienie z zastawu za każdy dokument 35,00 zł

c) za sporządzenie umowy przewłaszczenia za każdy dokument 35,00 zł

d) za sporządzenie umowy cecji za każdy dokument 35,00 zł

e) za odnowienie cesji za każdy dokument bez opłat

f)
zezwolenie na wykreślenie hipoteki
Uwaga: nie dotyczy kredytów mieszkaniowych udzielonych od 01-01-2017 r.

za każdy dokument
35,00 zł

g) za sporządzenie kolejnego harmonogramu spłaty kredytu mieszkaniowego w przypadku wcześniejszej spłaty za każdy harmonogram 10,00 zł

29.
Za wysłanie przypomnienia o niewywiązywaniu się z innych warunków umowy kredytowej niż nieterminowa spłata kredytu np. 
niedostarczenie aktualnej polisy ubezpieczeniowej, operatu szacunkowego itp.

za każde wezwanie
koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru według 

cennika usług Pocztowych Poczta Polska

opłata pobierana jest jednorazowo w dniu złożenia wniosku

16. Za udzielenie informacji o kliencie dla innych banków (w stosunku do tych banków, które pobierają takie opłaty od Banku ) za każdą opinię
opłata w wysokości stosowanej przez bank pobierający taką 

opłatę od Banku
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