TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU
SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE
IV.A. KREDYTY – KLIENCI INDYWIDUALNI
Lp.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.

Rodzaj czynności
za udzielenie kredytu:
do 1 roku
do 2 lat
powyżej 2 lat
kredyty i pożyczki konsumenckie (prowizja przygotowawcza)
kredyt do 1 roku
kredyt do 2 lat
kredyt powyżej 2 lat
okazjonalne kredyty konsumenckie (prowizja przygotowawcza)

4.

kredyty gotówkowe ekspresowe

5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.

kredyty odnawialne w ROR
udzielenie kredytu
od kwoty kredytu
2%
odnowienie kredytu
od kwoty kredytu
2%
kredyty konsolidacyjne dla osób fizycznych (prowizja przygotowawcza)
kredyt do 10 lat
od kwoty kredytu
2,0 %
kredyt powyżej 10 lat
od kwoty kredytu
2,5 %
kredyty mieszkaniowe (prowizja przygotowawcza)
kredyt do 10 lat
od kwoty kredytu
2,5%*
kredyt powyżej 10 lat
od kwoty kredytu
3,0%*
* Posiadacz mieszkaniowego rachunku oszczędnościowo-kredytowego „Twój Dom” płaci połowę wyżej wymienionej
prowizji przygotowawczej. Posiadacz, który zawarł umowę rachunku oszczędnościowego „Twój Dom” po 01.05.2015 r. –
płaci prowizję od udzielonego kredytu obniżoną o 0,5 p.p. w stosunku do obowiązującej prowizji dla kredytów
mieszkaniowych.(dot. rachunków założonych do 05.06.2019 r.)
pożyczki hipoteczne (prowizja przygotowawcza)
pożyczka do 10 lat
od kwoty pożyczki
2,5%
pożyczka powyżej 10 lat
od kwoty pożyczki
3,0%
kredyty konsumpcyjne zabezpieczone hipotecznie (prowizja przygotowawcza)
kredyt do 3 lat
od kwoty kredytu
2,5%
kredyt powyżej 3 lat
od kwoty kredytu
3,0%
kredyty preferencyjne studenckie
prowizja od wypłacanej każdej raty kredytu
od kwoty wypłacanej raty
0,75%
kredytu
za wydłużenie terminu spłaty kredytu
od kwoty kredytu
0,5%
pozostającej do spłaty
kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych
prowizja przygotowawcza;
od kwoty kredytu
3%
w przypadku odstąpienia kredytobiorcy od umowy prowizja

8.
8.1.
8.2.
9.
9.1.
9.2.
10.
10.1.
10.2.
11.
11.1.
12.

12.1.

12.1.1

12.1.1.
1.
12.1.1.
2.

12.1.1.3.

12.1.2.

12.1.2.
1.
12.1.2.
2.

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca

od kwoty kredytu
od kwoty kredytu
od kwoty kredytu

2,0%
2,5%
3,0%

od kwoty kredytu
od kwoty kredytu
od kwoty kredytu
od kwoty kredytu

2,0%
2,5%
3,0%
0,0% - 3,0%
5%
nie mniej jednak niż
50,00 zł

od kwoty kredytu

nie podlega zwrotowi

za udzielenie gwarancji i poręczeń bankowych (udzielone od
08.02.2018 r.)
Gwarancje bankowe
Klienci posiadający w BS rachunek ROR oraz korzystający z
produktu kredytowego innego niż gwarancja
prowizja wstępna

prowizja przygotowawcza:

a) dla gwarancji udzielanej na okres do 12 miesięcy
b) dla gwarancji udzielanej na okres powyżej
12 miesięcy
Opłata za wystawienie gwarancji na wzorze klienta
Klienci, którzy nie spełniają warunków określonych w punkcie
12.1.1.
prowizja wstępna

prowizja przygotowawcza:

a) dla gwarancji udzielanej na okres do 12 miesięcy
b) dla gwarancji udzielanej na okres powyżej
12 miesięcy

0,5 %
od kwoty gwarancji
3,0 %
jednorazowo

2,0 %

100,00 zł
0,5 %

od kwoty gwarancji
3,5 %

3,00 %
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12.1.2.
3.
12.2.

13.
13.1.
13.1.1.
13.1.2.
13.2.
13.2.1.
13.2.2.
13.3.
13.3.1.
13.3.2.
13.4.
13.5.
13.6.

13.6.1.
13.6.2.
13.6.3.

13.6.4.
13.6.5.
13.7.
13.7.1.
13.7.2
13.8.
13.9.
13.10.

Opłata za wystawienie gwarancji na wzorze klienta
Poręczenia bankowe

(pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS)

zmiana PIN w oferujących taką usługę:
bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej
bankomatach obcych
przesłanie do klienta pierwszego numeru PIN
przesłanie do klienta nowego numeru PIN
zmiana limitu kredytowego
minimalna kwota do zapłaty

13.12.

opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej
innej niż EURO (dotyczy wyłącznie kart VISA)

14.
14.1.
14.2.
14.3.

opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty
zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę

15.
15.1.
15.3.

inne zmiany warunków umowy

16.

za rozpatrzenie wniosku o nie wysyłanie upomnień
i nie wszczynanie windykacji

17.
17.1.
17.2.

17.2.1
17.2.2

za każdą zmianę
za każdy PIN
za każdy PIN
za każdą zmianę

naliczana zgodnie
z regulaminem
funkcjonowania kart
kredytowych i umową
naliczana od kwoty
transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji

100,00 zł

3,0%
nie mniej niż 300,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
25,00 zł
55,00 zł
55,00 zł
55,00 zł
50,00 zł
bez opłat
3 % min. 6,00 zł
3 % min. 6,00 zł
3 % min. 6,00 zł
3 % min. 6,00 zł
3 % min. 6,00 zł
4,50 zł
7,00 zł
6,00 zł
6,00 zł
8,00 zł
5% min. 50,00 zł
1,00 %

za każdy monit/wezwanie

12,00 zł

od każdej wypłaty
za każdy przelew
za każdy przelew

bez opłat
bez opłat
5,00 zł

od każdej zmiany
od każdej umowy
kredytowej

50,00 zł

Inne czynności związane z obsługą kredytu:

za realizację kredytu lub pożyczki
w formie gotówkowej w kasie
w formie przelewu – na rachunki prowadzone w BS Łasin
w formie przelewu – na rachunki prowadzone w innych bankach
krajowych niż BS Łasin
zmiana warunków umowy na wniosek kredytobiorcy:
zmiana terminu wypłaty kolejnej transzy kredytu

15.2.

od kwoty poręczenia

Międzynarodowe karty kredytowe - MasterCard, VISA– okres ważności karty – 48 miesięcy
wydanie karty:
głównej
za każdą kartę
dołączonej
wydanie nowej karty w miejsce:
uszkodzonej (duplikat z PIN-em lub bez PIN-u)
za każdą kartę
utraconej
użytkowanie karty
rocznie,
(opłata pobierana od drugiego roku użytkowania karty)
z góry za każdy rok
głównej
użytkowania karty
– za każdą kartę
dołączonej
wznowienie karty
za każdą kartę
zastrzeżenie karty
za każdą kartę
opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach banków SGB oraz PBS S.A. i zrzeszonych
bankach spółdzielczych
za każdą wypłatę,
w bankomatach obcych w kraju
pobierana w dniu
w bankomatach za granicą
rozliczenia operacji,
w kasach banków SGB
naliczana od wypłacanej
(pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS)
kwoty
w kasach innych banków w kraju, niż wskazane w pkt wyżej

13.11.

13.13.

jednorazowo

zmiana form zabezpieczenia kredytu w czasie trwania umowy

od każdej zmiany

od każdej umowy
kredytowej wymienionej
we wniosku klienta

opłata za monit –wezwanie do zapłaty
do kredytów konsumenckich i pożyczek bankowych
za każdy monit –
udzielonych do 11.03.2016 r. (włącznie)
wezwanie do zapłaty
do kredytów konsumenckich i pożyczek bankowych udzielonych po 11.03.2016 r.
W przypadku, gdy wys. odsetek za opóźnienie jest niższa
niż dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie
za każdy monit –
wezwanie do zapłaty
W przypadku, gdy wys. odsetek za opóźnienie jest równa
dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie

150,00 zł
30,00 zł
5,00 zł
12,00 zł
12,00 zł
0,00 zł
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17.3.
17.4.

17.4.1
17.4.2

do kredytów i pożyczek hipotecznych udzielonych
za każdy monit –
do 21.07.2017 r. (włącznie)
wezwanie do zapłaty
do kredytów i pożyczek hipotecznych udzielonych po 21.07.2017 r.
W przypadku, gdy wys. odsetek za opóźnienie jest niższa
niż dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie
za każdy monit –
wezwanie do zapłaty
W przypadku, gdy wys. odsetek za opóźnienie jest równa
dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie

18.

za zawarcie ugody z Bankiem

19.

za przejęcie długu

20.

za wydanie promesy kredytowej
z tytułu wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty
kredytu/pożyczki
prolongata, konwersja, odnowienie:
za przyjęcie wniosku o prolongatę spłaty kredytu lub jego
za każdą umowę kredytową
części (rat kapitałowych lub odsetek)
wymienioną we wniosku
za czynności w sprawie ulg w spłacie kredytu
naliczana od kwoty
(prolongata, konwersja, odnowienie) **
prolongowanej
za każdy miesiąc prolongaty (powyżej 1 miesiąca) ustala się
naliczana od kwoty
dodatkowo prowizję w wysokości **
prolongowanej
** Ogółem prowizja za w/wym. czynności nie może wynosić
naliczana od kwoty
więcej niż
prolongowanej
Opłata za przeprowadzenie inspekcji (dotyczy kredytów udzielanych od 08.02.2018 r.)
inspekcja przed udzieleniem kredytu/pożyczki
inspekcja przed wypłatą kolejnej transzy
za każdą przeprowadzoną
inspekcję
inspekcja związana z lustracją nieruchomości proponowanej na
zabezpieczenie

21.
22.

22.1.
22.2.
22.3.
23.
23.1.
23.2.
23.3

od kwoty objętej ugodą
od kwoty
kredytu/pożyczki
pozostającego/ej do spłaty
za każdą promesę

ZAŚWIADCZENIA, OPINIE, ODPISY I POZOSTAŁE USŁUGI
24.
25.

25.1.
25.1.1.
25.1.2.

przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie
klienta
za wydanie zaświadczenia:
stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów
lub stwierdzającego, że klient nie figuruje jako dłużnik Banku

za każde zestawienie

od klienta

od instytucji innych niż banki występujących z zapytaniem

12,00 zł
12,00 zł
0,00 zł
0,5%

nie mniej niż 50,00 zł
i nie więcej niż 1.500,00 zł

1%
nie mniej niż 500 ,- zł
i nie więcej niż 1.500 ,- zł
100,00 zł
0,00 zł

20,00 zł

1,5 %
(min. 100 zł)
0,5 %
3,0 %
100,00 zł
100,00 zł

100,00 zł

6,15 zł
(5 zł + 23 % VAT)
55,35 zł
(45 zł + 23% VAT)
61,50 zł
(50 zł +23% VAT)

25.3.

stwierdzającego aktualną sytuację klienta wobec Banku z tytułu
wcześniej udzielonych kredytów a znajdujących się w sytuacji
straconej
za każde zaświadczenie
o wpisie do hipoteki

25.4.
25.4.1

o spłaconym kredycie (w tym wniosku o wykreślenie z hipoteki)
spłata w roku bieżącym

25.4.2

spłata w latach poprzednich

26.
26.1.

wydanie odpisu dokumentu (kserokopia)
umowa o kredyt

za każdą umowę

26.2.

inne dokumenty (powstałe do 31.07.2011 r.)

za każdy dokument

26.3.

inne dokumenty (powstałe od 01.08.2011 r.)

za każdy dokument

27.
27.1.

opłaty związane z Księgami Wieczystymi
opłata za badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości,
dokonane przez pracownika Banku, w przypadku niedopełnienia
obowiązku przedłożenia aktualnego odpisu z księgi przez klienta

(25 zł + 23% VAT)
6,15 zł
(5 zł + 23% VAT)

za każdy nr KW

43,05 zł
(35 zł + 23% VAT)

25.2

27.2.

opłata za sporządzenie przez pracownika Banku wyciągu z Centralnej
Informacji Ksiąg Wieczystych w celu udokumentowania
prawomocnego wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej

61,50 zł
(50 zł + 23% VAT)
12,30 zł
(10 zł +23% VAT)

18,45 zł
(15 zł + 23% VAT)
24,60 zł
(20 zł + 23% VAT)

za każdy nr KW

12,30 zł
(10zł + 23% VAT)
30,75 zł

43,05 zł
(35 zł + 23 %VAT)
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28.
29.

za przesłanie wniosku do Sądu Rejestrowego o dokonanie
wpisu do Sądowego Rejestru zastawów
za wydaną zgodę na bezciężarowe odłączenie działki

za każdy zastaw

za każdą zgodę

18,45 zł
(15 zł +23% VAT)
79,95 zł
(65zł + 23 % VAT)

Taryfa obowiązuje od 15.12.2019 r.

Łasin, dnia 28.11.2019 r.

Zarząd BS:
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