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Tabela opłat i prowizji kredytu inwestycyjnego 
dla przedsiębiorstw 

Obowiązująca od dnia 04 maja 2009r. 
 

Rodzaj opłaty / prowizji Wielkość opłaty / prowizji 

Rozpatrzenie wniosku o kredyt/promesę  (od kwoty wnioskowanego 
kredytu) 0 PLN 

Wydanie promesy kredytowej  (od kwoty wnioskowanego kredytu) 0,2% nie mniej niż 100 PLN, maksymalnie 1000 PLN 

 

Suma udzielonych i 
wnioskowanych 

kredytów 
inwestycyjnych do 100 

tys. PLN włącznie. 

Suma udzielonych i 
wnioskowanych 

kredytów inwestycyjnych 
powyżej 100 tys. PLN do 
500 tys. PLN włącznie. 

Suma udzielonych i 
wnioskowanych 

kredytów 
inwestycyjnych 

powyżej 500 tys. PLN. 

Klient bez konta Biznes 
lub 

z pakietem Solista Biznes
3,0% min. 200 PLN 

Udzielenie kredytu 

(od kwoty udzielonego kredytu) 

Klient z pakietem 
Sonata Biznes,   

Symfonia Biznes  

2,5% 
min. 200 PLN 

2,0% 
min. 200 PLN 

1,5% 
min. 200 PLN 

Podwyższenie kwoty kredytu (od kwoty podwyższenia) 1,0% min. 200 PLN 

Wcześniejsza spłata kredytu (od kwoty wcześniej spłaconego 
kapitału, nie dotyczy kapitału przelanego bezpośrednio z refundacji) 

2,0% min. 200 zł - Klient z pakietem Solista Biznes lub bez konta Biznes 
1,5% min. 200 zł - Klient z pakietem Sonata Biznes 

1,0% min. 200 zł - Klient z pakietem Symfonia Biznes 

Aneks do umowy kredytowej  (z wyłączeniem zmian terminu spłaty, 
podwyższenia kwoty kredytu) 200 PLN 

Wydanie na wniosek Klienta dokumentów wystawionych przez 
Bank na podstawie dokumentacji kredytowej i ksiąg Banku 100 PLN 

Wystawienie zaświadczenia/opinii na wniosek Klienta  50 PLN 

Wystawienie na wniosek Klienta wyjaśnienia dot. dokonanej oceny 
zdolności kredytowej – w związku z rozpatrzeniem wniosku o kredyt 
(od kwoty wnioskowanego kredytu) 

0,2% min. 50 PLN, maksymalnie 500 PLN 

Sporządzenie historii spłaty kredytu za bieżący rok kalendarzowy  15 PLN 

Sporządzenie historii spłaty kredytu za poprzedni rok kalendarzowy  20 PLN 

Sporządzenie kopii wyciągu lub harmonogramu na wniosek Klienta  15 PLN 

Sporządzenie harmonogramu spłaty na wniosek Klienta  15 PLN 

Ustalenie terminu spłaty na dzień wybrany przez Klienta  15 PLN 

Inne czynności Banku związane z ustanowieniem zabezpieczenia 
spłaty kredytu oraz kosztami ponoszonymi przez Bank w związku z 
powołaniem biegłych itd. 

wg kosztów rzeczywistych 

Telefon interwencyjny do Klienta 13 PLN 

Korespondencja kierowana do Kredytobiorcy związana z 
nieterminową spłatą kredytu (za każdy list) 15 PLN 

Wyjazd interwencyjny do Klienta  200 PLN 

Restrukturyzacja kredytu na wniosek Kredytobiorcy (prowizja 
płatna jednorazowo od kapitału objętego restrukturyzacją) 1% min. 100 PLN 

Administrowanie rachunkiem kredytowym  0 PLN 

Koszty sądowe i egzekucyjne wg kosztów rzeczywistych 

Zapytanie do Urzędu Cywilnego, Centralnego Biura Adresowego, 
Rejestru Sądowego, Rejestru zastawów wg kosztów rzeczywistych 
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