
                                                                         
Załącznik nr 4a do Taryfy prowizji i opłat bankowych  

BS w Brodnicy dla klientów indywidualnych  

KREDYTY 
 (umowy zawarte od 24.07.2017 r. do 30.09.2018 r.) 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

I. PROWIZJE I OPŁATY PODSTAWOWE 

1. Kredyty konsumenckie 

1.1 Kredyty gotówkowe 

1.1.1. Udzielenie kredytu  maks.  15,00 % 1) 

1.1.2. Prolongata terminu spłaty kredytu/raty kredytu  2) 0,1% min. 10  zł 

1.1.3. Wcześniejsza spłata całości lub części kredytu 0,00 % 

1.1.4. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy ( za aneks) 3) 100 zł 

1.2 Kredyty odnawialne  

1.2.1. Udzielenie kredytu  0,00%  

1.2.2. Odnowienie – przedłużenie umowy kredytu na następny okres 12 miesięcy  4) 1,00 % min. 20 zł / 1,2% 5) 

1.2.3. Podwyższenie kwoty kredytu 6) 2,00% 

1.2.4. Obniżenie kwoty kredytu 0,00% 

1.2.5. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy ( za aneks) 3) 7) 100 zł 

1.3 Kredyty konsolidacyjne 

1.3.1. Udzielenie kredytu maks. 4,5% 1) 

1.3.2. Wcześniejsza spłata całości lub części kredytu 0,00 % 

1.3.3. Prolongata terminu spłaty kredytu/raty kredytu 2) 0,1% min. 10 zł 

1.3.4. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy ( za aneks) 3) 100 zł 

1.4 Kredyty na remont  

1.4.1. Udzielenie kredytu maks. 3,50% 1) 

1.4.2. Wcześniejsza spłata całości lub części kredytu 0,00 % 

1.4.3. Prolongata terminu spłaty kredytu/raty kredytu 2) 0,1% min. 10 zł 

1.4.4. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy ( za aneks) 3) 100 zł 

2. Kredyty hipoteczne 

2.1 Kredyty na finansowanie celów mieszkaniowych  

2.1.1. Udzielenie kredytu  maks. 2,5% 1) 

2.1.2. Prolongata terminu spłaty kredytu/raty kredytu 2) 0,1% min. 10 zł 

2.1.3. Wcześniejsza spłata całości lub części kredytu 0,00 % 

2.1.4. Przeprowadzenie inspekcji na terenie  inwestycji realizowanej przez Kredytobiorcę 8) 200  zł 

2.1.5. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy ( za aneks) 3) 100  zł 

2.2 Kredyty na finansowanie celów dowolnych 

2.2.1 Udzielenie kredytu  maks. 3,00 % 1) 

2.2.2. Prolongata terminu spłaty kredytu/raty kredytu 2) 0,1% min. 10 zł 

2.2.3. Wcześniejsza spłata całości lub części kredytu 0,00 % 

2.2.4. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy ( za aneks) 3) 100 zł 

2.3 Kredyty konsolidacyjne 

2.3.1. Udzielenie kredytu maks. 5,00% 1) 

2.3.2. Wcześniejsza spłata całości lub części kredytu   0,00% 

2.3.3. Prolongata terminu spłaty kredytu/raty kredytu 2) 0,1% min. 10 zł 

2.3.4. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy ( za aneks) 3) 100 zł 

II. PROWIZJE I OPŁATY DODATKOWE 

1. Wysłanie wezwania do zapłaty z tytułu zadłużenia przeterminowanego listem poleconym (za każde wysłane wezwanie do 
Kredytobiorcy, Poręczycieli oraz innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu). 

0 zł 

2. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak, potwierdzającego posiadanie rachunku 
bankowego i/lub o wysokości obrotów i salda oraz, że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia 9)                           

30 zł 

3. Wydanie zaświadczenia o całkowitej spłacie kredytu bez opłat 

4. Sporządzenie i wydanie duplikatu umowy kredytowej lub kopii innego dokumentu z dokumentacji kredytowej 50 zł 

5. Wystawienie promesy kredytu  200 zł 

6. Zawarcie ugody 10)                              0,50 % min. 50 zł 

Obowiązuje od 01.09.2021 r.   

 
1) Stawka prowizji określona jako maks. może ulec obniżeniu. Stawki ustalane są dla każdego Klienta w Oddziale Banku i wskazywane w Umowie Kredytu. Uzależnione są  

od indywidualnych warunków transakcji, np.  od rodzaju kredytu, zabezpieczenia, aktualnej promocji, produktów i usług, które Klient posiada lub z których skorzysta. 
2) Prowizja pobierana jest od kwoty prolongowanej. 
3) Opłata za aneks pobierana jest wyłącznie za zmianę postanowień Umowy kredytu nie wymienionych w Taryfie prowizji i opłat bankowych. Nie pobiera się opłaty w 

przypadku zmiany preambuły (np. zmiany nazwiska) oraz restrukturyzacji zadłużenia na podstawie art. 75c Prawo bankowe. 
4) W przypadku jednoczesnego podwyższenia kwoty kredytu prowizja pobierana jest w wysokości wyliczonej od dotychczasowej kwoty kredytu i pobierana łącznie z prowizją 

z tytułu podwyższenia kwoty kredytu. 
5)  Prowizja za odnowienie  wynosi 1,2% w przypadku kredytów odnawialnych: 
    - udzielonych od 03.04.2018 r. lub 
    - udzielonych przed 03.04.2018 r., gdy zawarty po tym  okresie aneks do Umowy kredytu zawiera możliwość stosowania preferencji w oprocentowaniu. 
6) Prowizja pobierana jest od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy nową kwotą kredytu a kwotą dotychczasową. 
7) Nie pobiera się opłaty w przypadku aneksu do Umowy kredytu odnawialnego zawartego od 03.04.2018 r., zawierającego możliwość stosowania preferencji w 

oprocentowaniu. 
8) Opłata pobierana przed uruchomieniem transzy, począwszy od transzy drugiej, a w przypadku zakupu działki budowlanej z zamiarem rozpoczęcia budowy, począwszy od 

transzy trzeciej. 
9) W przypadku dodatkowego  zapisu w zaświadczeniu o ocenie sytuacji finansowej  danego  klienta (ocena subiektywna) , opłata  ulega zwiększeniu o kwotę naliczonego 

podatku VAT. 
10) Prowizja naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty na dzień zawarcia ugody. Nie pobiera się prowizji w przypadku, gdy ugoda zawarta jest w związku z 

restrukturyzacją zadłużenia na podstawie art. 75c Prawo bankowe.  
 


