
Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim

TABELA PROWIZJI I OPŁAT

1. Prowizja przygotowawcza:

1) Kredyt obrotowy:

a) obrotowy  do 12 miesięcy 2,00%

b) obrotowy  powyżej 12 miesięcy
2,50%

2) Kredyt w rachunku bieżącym naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty odnowienia kredytu (dotyczy 

kredytów odnawialnych), płatna jednorazowo przed postawieniem kredytu do 

dyspozycji kredytobiorcy oraz za każdy rozpoczęty rok trwania umowy. 1% rocznie

3) Kredyt w rachunku bieżącym AGROKREDYT naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed 

postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 2,00%

4) Kredyt obrotowy „Dobry Plon” naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed 

postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 2,00%%

5) Kredyt na inwestycje naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed 

postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy Od 2,00% do 2,75%

6) Kredyt „UNIJNY BS” naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed 

postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 2,00%

7) Kredyt hipoteczny naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed 

postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 2,50%

8) Kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed 

postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 2,00%

2. Za prolongatę spłaty kredytu                                                                                                                                                                       naliczana od kwoty prolongowanej
2%

3. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej naliczana od kwoty długu
0,5% nie mniej niż 100,00 zł

4. Za zmianę warunków umowy kredytowej, z wyjątkiem prolongaty                                                                                                                                      za każdą zmianę
100,00 zł

5. Za wydanie klientom (na ich wniosek) zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów 

bankowych i innych zobowiązań oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik
50,00 zł

6. Za wydanie opinii bankowej o kliencie na jego wniosek (w zależności od stopnia złożoności)

za każdą opinię
50,00 zł

7. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej
za każdy duplikat 25,00 zł

8. Za wydanie dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki

25,00 zł

9. Za wysłanie monitu/upomnienia
 za każdy egzemplarz monitu/upomnienia 15,00 zł

10. Za wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub raty (rat) kredytu
za każde wezwanie 15,00 zł

11. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości
100,00

12. Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywane na życzenie klienta lub za klienta
za każdą czynność 50,00 zł

za każdy egzemplarz zaświadczenia

za każdy dokument

za każdy wniosek

 Kredyty dla klientów instytucjonalnych

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed 

postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy


