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Tabela. 1 Kredyty  

Lp. 
Udzielenie /odnowienie kwoty 

kredytu/aneks odnawiający kwotę kredytu 
Tryb pobierania Stawka obowiązująca 

1. Kredyt w rachunku bieżącym 1) od kwoty przyznanego/odnawianego kredytu/limitu 1,50% min. 150,00 zł 

2. Kredyt obrotowy jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu 1,50% min. 150,00 zł 

3. 

Kredyt obrotowy na zapłatę podatku VAT 

od inwestycji finansowanej kredytem 

inwestycyjnym w Banku 

jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu 

Taka sama jak dla 

kredytu inwestycyjnego 

udzielanego przez Bank 

na finansowanie tej 

inwestycji 

4. Kredyt rewolwingowy jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu 1,50% min. 150,00 zł 

5. Kredyt płatniczy jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu 1,00% min. 150,00 zł 

6. Kredyt inwestycyjny jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu 2,00% min. 200,00 zł 

7. Kredyt Unijny  jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu 1,50% 

8. Kredytowa linia hipoteczna jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu 2,50% 

9. AGRO kredyt jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu 2,00% 

1) Prowizja za każdorazowe odnowienie limitu na kolejny okres 12-miesięcy pobierana jest w dniu odnowienia limitu. 

 

Tabela. 2 Kredyty dla Klientów strategicznych i Rolników znaczących 

Lp. 
Udzielenie   kredytu/odnowienie kwoty 

kredytu/aneks odnawiający kwotę kredytu 
Tryb pobierania Stawka obowiązująca 

1. Kredyt obrotowy w rachunku  bieżącym  od kwoty przyznanego/odnawianego kredytu/limitu 1,00 % 

2. Kredyt obrotowy  w rachunku kredytowym jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu 1,00 % 

3. Kredyt rewolwingowy jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu 1,00 % 

4. Kredyt  inwestycyjny jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu 1,00% 

5. Kredytowa linia hipoteczna jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu 1,50% 

 

Tabela. 3 Kredyty preferencyjne z dopłatą do oprocentowania ARiMR oraz z częściową spłatą kapitału  

Lp. Udzielenie kredytu Tryb pobierania Stawka obowiązująca 

1. 
Kredyt z linii: RR, Z, PR, K01, K02, 

MRcsk 

jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu 

 (nie można pobierać innych opłat) 
2,00% 

 

Tabela. 4 Kredyty pozostałe 

Lp. Udzielenie kredytu Tryb pobierania Stawka obowiązująca 

1 
Kredyty inwestycyjne dla wspólnot 

mieszkaniowych 
jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu 1,00% 

2 

Kredyty dla jednostek samorządu 

terytorialnego udzielane w postępowaniu 

przetargowym lub innym trybie z wyborem 
oferty  

ustalany indywidualnie ustalana indywidualnie 

3 
Pozostałe kredyty dla jednostek samorządu 

terytorialnego 
jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu 1,00% 

 

Tabela. 5 Prowizja za gotowość 

Lp. 
Niewykorzystywanie limitu kredytu 

odnawialnego 
Tryb pobierania Stawka obowiązująca 

1. Kredyt obrotowy w rachunku  bieżącym  
naliczana miesięcznie od różnicy pomiędzy 

dostępnym limitem kredytu a średnim 

wykorzystaniem kredytu; pobierana miesięcznie w 

ostatnim dniu miesiąca  

0,10% 

2. Kredyt rewolwingowy  0,10% 

 



s. 2 

 

 

Tabela. 6  Pozostałe czynności związane z obsługą kredytów 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca 

1. Podwyższenie kwoty kredytu 
w wysokości prowizji za 

udzielenie  

2. Prolongata terminu spłaty  
1,50% kwoty prolongowanej 

min. 150,00 zł 

3. Inna zmiana warunków umowy 250,00 zł 

4. Wydanie promesy 1) 50% należnej prowizji 

5. 
 Wydanie opinii o zdolności kredytowej na wniosek Kredytobiorcy w celu spełnienia 

warunków formalnych przystąpienia do przetargu 
500,00 zł + VAT 

6. 

Wydanie opinii o zdolności kredytowej  na wniosek Kredytobiorcy w celu spełnienia 

warunków formalnych przystąpienia do przetargu do wysokości przyznanego limitu 

kredytu w rachunku bieżącym 

150,00 zł + VAT 

7. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej 250,00 zł 

8. Wydanie  opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 2) 150,00 zł 

9. 
Sporządzenie kopii/duplikatu dokumentu na wniosek Kredytobiorcy  

(w tym: powtórne wydanie zaświadczenia o wykreśleniu hipotek) 
60,00 zł 

10. Rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działki 3) 250,00 zł 

11. Za sporządzenie wniosku o wpis do Rejestru Zastawów 60,00 zł 

12. Za sporządzenie wniosku o wpis/zmianę/wykreślenie hipoteki do KW 60,00 zł 

13. 
Za sporządzenie wniosku o wpis/zmianę/wykreślenie hipoteki z KW z dostarczeniem do 

Sądu w Bydgoszczy lub nadaniem wniosku na poczcie 
80,00 zł 

14. Za sporządzenie deklaracji PCC 60,00 zł 

15. 
Za sporządzenie deklaracji PCC z dostarczeniem do US w Bydgoszczy lub nadaniem 

deklaracji na poczcie 
80,00 zł 

16. 

Opłata z tytułu zwrotu kosztów obsługi monitorowania terminowości spłaty zadłużenia, 

zakończonej wysłaniem monitu/wezwania do zapłaty (obejmuje poniesione koszty 

monitorowania terminowości spłaty rat kredytu, odsetek, sporządzenia i wysłania 

monitów/wezwań pisemnych  

i telefonicznych)  nie częściej niż 1 x w miesiącu 4) 

30,00 zł 

17. Inspekcja w przypadku kredytu bez zabezpieczenia w formie hipoteki 150,00 zł 

18. Inspekcja w przypadku kredytu z zabezpieczeniem w formie hipoteki 250,00 zł 

19. Inne czynności związane z obsługą kredytów ustalana indywidualnie 

 

1) Prowizja nie podlega zwrotowi. W przypadku udzielenia kredytu zaliczana jest na poczet prowizji należnej za udzielenie kredytu. 

2) Nie pobiera się opłaty za wydanie dokumentów związanych z zabezpieczeniem kredytu po jego spłacie. 

3) Prowizja pobierana po złożeniu wniosku o bezciężarowe odłączenie działki. 

4) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami 

Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 


