Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu
Spółdzielcza Grupa Bankowa

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe
pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu
od klientów instytucjonalnych
(kredyty)
Rozdział 1. Kredyty bankowe
Wyszczególnienie czynności
1.
2.

Minimalna kwota prowizji od udzielonego kredytu
Prowizja wstępna za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o kredyt

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca

płatna w dniu złożenia wniosku,
naliczana od kwoty wnioskowanego
kredytu

100,00 zł
0,3%
min. 100,00 zł,
max. 1.000,00 zł

w razie odmowy udzielenia kredytu
lub rezygnacji klienta z podpisania
umowy, prowizja nie podlega
zwrotowi, w przypadku udzielenia
kredytu, zaliczana jest na poczet
prowizji przygotowawczej
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

Prowizja od udzielonych kredytów komercyjnych na działalność gospodarczą:
1) kwota kredytu do 50.000,00 zł włącznie
2) kwota kredytu powyżej 50.000,00 zł do 300.000,00 zł włącznie
3) powyżej 300.000,00 zł
4) kredyt obrotowy „KREDYT - DOBRY PLON” kwota kredytu do 70.000,00
zł (udzielany w okresie od lutego do maja oraz od września do grudnia
każdego roku):
a) dla klientów posiadających rachunek rozliczeniowy w PBS Wągrowiec
b) dla klientów nie posiadających rachunku rozliczeniowego w PBS
Wągrowiec
5) kredyt w rachunku kredytowym udzielony na finansowanie nakładów
inwestycyjnych z terminem spłaty powyżej 1 roku
6) kredyt obrotowy w rachunku kredytowym z przeznaczeniem na zakup stada
obrotowego z terminem spłaty od 1 roku do 2 lat (obowiązuje od
03.11.2016r. do 30.06.2017r.)
7) kredyt hipoteczny

naliczana od kwoty udzielonego
kredytu

2,5%
2,0%
1,5%

naliczana od kwoty udzielonego
kredytu

1,5%
2,0%

naliczana od kwoty udzielonego
kredytu
naliczana od kwoty udzielonego
kredytu

1,85%

naliczana od kwoty udzielonego
kredytu

2%

1,5%

Prowizja od kredytu w rachunku bieżącym:
1) prowizja od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym:
a) kwota kredytu do 50.000,00 zł włącznie
naliczana od kwoty udzielonego
2,5%
kredytu
b) kwota kredytu powyżej 50.000,00 zł
2,0%*
c) dla nowych, zaagitowanych klientów w okresie jednego roku od dnia
0,0%
założenia rachunku bieżącego
2) prowizja za odnowienie kredytu w rachunku bieżącym na kolejne okresy12
miesięcy w okresie trwania umowy kredytowej:
a) kwota kredytu do 50.000,00 zł włącznie
naliczana od kwoty odnowionego
2,5%
kredytu
b) kwota kredytu powyżej 50.000,00 zł
2,0%*
* dla kredytów powyżej 50.000,00 zł zabezpieczonych nieruchomością rolną, dla których LTV wynosi poniżej 50%, prowizję obniża się o 0,5%
Prowizja od udzielonego kredytu unijnego
naliczana od kwoty udzielonego
1,75%
kredytu
Prowizja od udzielonego kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwie rolnym
naliczana od kwoty udzielonego
2,0%
z pomocą ARiMR polegającą na częściowej spłacie kapitału (MRcsk)
kredytu
Prowizja od udzielonych kredytów preferencyjnych inwestycyjnych i klęskowych
naliczana od kwoty udzielonego
2,0%
z dopłatą ARiMR do oprocentowania
kredytu
Prowizja od udzielonego kredytu obrotowego dla producenta rolnego z pomocą
naliczana od kwoty udzielonego
0,25%
ARiMR (linia KO)*
kredytu
* Bank nie pobiera prowizji wstępnej za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o kredyt z linii KO, kredyt udzielany jest do 14.072016r.
Prowizja od udzielania kredytu inwestycyjnego komercyjnego na zakup ziemi –
naliczana od kwoty udzielonego
1,85%
maksymalny okres kredytowania do 20 lat
kredytu
Prowizja od kredytu fabrycznego dla wyrobów produkowanych przez Ursus S.A.
kredyt komercyjny
Naliczana od kwoty udzielonego
1,85%
kredytu, płatna przez sprzedawcę
kredyt z pomocą ARiMR
Prowizja od kredytu w ramach łączonej oferty SGB:
(obowiązuje od 01.07.2016r. do 31.12.2016r.)
1) kredyt inwestycyjny (okres kredytowania do 15 lat)
naliczana od kwoty udzielonego
1,85%
kredytu
2) kredyt obrotowy (okres kredytowania do 3 m-cy)
naliczana od kwoty udzielonego
1,85%
kredytu
Prowizja od kredytów udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego
pobierana jest zgodnie z niniejszą tabelą prowizji i opłat (zgodnie z ust. 3 lub ust.
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13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

4) lub zgodnie z warunkami złożonej oferty bądź w drodze negocjacji
Prowizja od przejęcia długu, prolongata kredytu i restrukturyzacji zadłużenia

Wydanie promesy kredytowej
wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu bankowego lub historii kredytu – na
życzenie klienta:
1) w roku bieżącym
2) w latach poprzednich
3) wydanie zaświadczenia w trybie ekspresowym tj. w ciągu jednego dnia
Sporządzenie aneksu do umowy kredytowej (nie dotyczy odnowień kredytu w RB
oraz aneksów sporządzanych z inicjatywy Banku)
Sporządzenie umowy przewłaszczenia:
1) pojazdów rejestrowanych
2) pozostałych ruchomości
Wysyłanie upomnienia/wezwania do zapłaty kredytu lub innej należności banku
Wydanie na życzenie klienta duplikatu umowy
Wydanie zaświadczenia o różnym charakterze
Wydanie zaświadczenia do sądu o przyznanym kredycie w celu obciążenia działu
IV księgi wieczystej oraz za wydanie zezwolenia na wykreślenie obciążenia z
księgi wieczystej
Wydanie pisma o przerejestrowanie na dotychczasowego użytkownika
przewłaszczonego przez Bank pojazdu rejestrowanego
Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na bezciężarowe odłączenie działki,
będącej zabezpieczeniem kredytu
Sporządzenie umowy poręczenia
Sporządzenie wydruku historii operacji na rachunku kredytowym
Sporządzenie umowy o przelew wierzytelności
Sporządzenie wydruku harmonogramu spłaty kredytu na życzenie klienta
Wydanie klientowi duplikatu zaświadczenia lub innego rodzaju pisma
Sporządzenie na życzenie klienta wyjaśnień dotyczących dokonanej przez Bank
oceny zdolności kredytowej
Opłata za dokonanie analizy ekonomiczno-finansowej i wydanie zaświadczenia
dotyczącego zdolności kredytowej:
1) do kwoty 100.000,00 zł

naliczana od kwoty przejmowanego
długu, prolongaty kredytu lub
restrukturyzacji zadłużenia
za każdą promesę
za każde zaświadczenie

za każdy aneks
za każdą umowę

1,0%
60,00 zł
50,00 zł
70,00 zł
100,00 zł
50,00 zł

za każde zaświadczenie
za każde zaświadczenie/zezwolenie

50,00 zł
50,00 zł
6,60 zł
30,00 zł + aktualnie
obowiązująca stawka
podatku VAT
50,00 zł
30,00 zł

-

bez opłat

za każdą działkę

80,00 zł

za każdy rok
za każdą umowę
za każdy duplikat
za każde sporządzone wyjaśnienie

bez opłat
30,00 zł
10,00 zł
bez opłat
25,00 zł
150,00 zł + aktualnie
obowiązująca stawka
podatku VAT

za każde zaświadczenie

200,00 zł + aktualnie
obowiązująca stawka
podatku VAT
500,00 zł + aktualnie
obowiązująca stawka
podatku VAT

za każde upomnienie/wezwanie
za każdy duplikat umowy

2) powyżej kwoty 100.000,00 zł

Rozdział 2. Gwarancje i poręczenia bankowe
Wyszczególnienie czynności
1.
2.

Minimalna kwota prowizji od udzielonej gwarancji/poręczenia
Prowizja wstępna za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o gwarancję/poręczenie

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca

płatna w dniu złożenia wniosku,
naliczana od kwoty wnioskowanej
gwarancji/poręczenia

100,00 zł
0,3%
min. 100,00 zł,
max 1.000,00 zł

w razie odmowy udzielenia
gwarancji/poręczenia lub rezygnacji
klienta z podpisania umowy,
prowizja nie podlega zwrotowi,
natomiast w przypadku udzielenia
gwarancji/poręczenia, zaliczana jest
na poczet prowizji od udzielonej
gwarancji/poręczenia
3.

Prowizja od udzielenia gwarancji i poręczenia:
1) udzielenie gwarancji zwrotu zaliczki na rzecz ARiMR - w przypadku
ubiegania się beneficjenta o pomoc (zaliczkę) PROW na lata 2014-2020:
a) prowizja za pierwszy rok obowiązywania gwarancji
b) prowizja za każdy następny rok obowiązywania gwarancji
2) udzielenie pozostałych gwarancji:
a) prowizja za pierwszy rok obowiązywania gwarancji
b) prowizja za każdy następny rok obowiązywania gwarancji
3) udzielenie poręczenia bankowego:
a) prowizja za pierwszy rok obowiązywania poręczenia
b) prowizja za każdy następny rok obowiązywania poręczenia
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naliczana od kwoty udzielonej
gwarancji

1,5%
1,0%

naliczana od kwoty udzielonej
gwarancji

3,0%
2,5%

naliczana od kwoty udzielonego
poręczenia

3,0%
2,5%

Rozdział 3. Karty kredytowe
Wyszczególnienie czynności
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tryb pobierania opłaty

Wydanie karty:
1) głównej
2) dołączonej
Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania karty:
1) główne
2) dołączonej
Wydanie karty nowej w miejsce utraconej
Wydanie duplikaty karty z PIN-em lub bez PIN-u
Wznowienie karty
Zastrzeżenie karty
Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków
spółdzielczych
2) w kasach banków SGB
3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt 1)
4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt 2)
5) w bankomatach za granicą
Transakcje bezgotówkowe
Zmiana PIN w bankomatach
Przesłanie do klienta pierwszego numeru PIN
Przesłanie do klienta nowego numeru PIN
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
Wysłanie upomnienia/wezwania do zapłaty zadłużenia w przypadkach
określonych w umowie o kartę
Zmiana limitu kredytowego
Minimalna kwota do zapłaty

za każdą kartę
rocznie, z góry za każdy rok
ważności karty (pierwszej i
wznowionych)
za każdą kartę
za każdą kartę
-

Stawka obowiązująca
MasterCard Business
75,00 zł
55,00 zł
75,00 zł
75,00 zł
75,00 zł
35,00 zł
bez opłat
bez opłat
4% min. 10,00 zł

za każdą wypłatę, naliczana od
wypłaconej kwoty, pobierana w
dniu rozliczenia operacji
za każdą zmianę
za każdy numer PIN
za każde zestawienie
naliczana zgodnie z
regulaminem funkcjonowania
kart kredytowych i umową

4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł
4% min. 10,00 zł
bez opłat
4,50 zł
bez opłat
6,00 zł
5,00 zł
6,60 zł
bez opłat
5% min 50,00 zł

Rozdział 4. Karty charge
Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca
MasterCard Business

1.

2.
3.

Wydanie karty dla:
1) posiadacza rachunku
2) współposiadacza rachunku
3) osoby wskazanej
Użytkowanie karty
Wydanie nowej karty w miejsce utraconej

4.
5.

miesięcznie
za każdą kartę

20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
4,00 zł
20,00 zł

Wydanie duplikaty karty z PIN-em lub bez PIN-u

za każdą kartę

20,00 zł

Wznowienie karty

za każdą kartę

20,00 zł

6.

Zastrzeżenie karty

-

bez opłat

7.

Zmiana limitów karty na wniosek klienta

za każdą zmianę

5,00 zł

8.

Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków
spółdzielczych
2) w kasach banków SGB
3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt 1)
4) w kasach innych niż wskazane w pkt 2)
5) w bankomatach za granicą
Transakcje bezgotówkowe
Przesłanie do klienta pierwszego numeru PIN
Przesłanie do klienta nowego numeru PIN
Zmiana PIN w bankomatach:
1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1)
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta
Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z placówki
banku
Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat
gotówki dokonanych:

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju

18.

Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju

za każdą kartę

2%
za każdą wypłatę, naliczana od
wypłaconej kwoty, pobierana w
dniu rozliczenia operacji
za każdy numer PIN
za każdą zmianę
za każde zestawienie
za każde zestawienie
po upływie terminu
miesięcznie, naliczana
od kwoty transakcji wykonanych
w poprzednim cyklu
rozliczeniowym
za każdą kartę
za każdą wypłatę
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2% min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3% min. 4,50 zł
3% min. 4,50 zł
bez opłat
bez opłat
6,00 zł
4,50 zł
7,00 zł
3,00 zł
5,00 zł
50,00 zł
1%

równowartość w PLN 150 USD*,
plus koszty operacyjne MasterCard
równowartość w PLN 95 USD*,
plus koszty operacyjne MasterCard

* określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności

Rozdział 5. Ubezpieczenia posiadaczy/użytkowników kart płatniczych
Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca
Karty kredytowe
Karty charge
MasterCard
MasterCard
Business
Business

Pakiet Bezpieczna Karta (nieuprawnione użycie karty płatniczej,
kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie
towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej):
1) Wariant Classic (do kwoty 1.500 zł)
1,45 zł
1,45 zł
miesięcznie
2) Wariant Gold (do kwoty 3.000 zł)
2,55 zł
2,55 zł
Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w „Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny
Podróżnik”
Pakiet Bezpieczny Podróżnik:
1) Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty 10.000 euro,
1,05 zł
1,05 zł
następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 10.000 zł)
miesięcznie
2) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000 euro,
2,95 zł
2,95 zł
następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.000 zł)
Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w „Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny
Podróżnik”
Pakiet Bezpieczna Karta i Bezpieczny Podróżnik:
1) Wariant Classic
2,05 zł
2,05 zł
miesięcznie
2) Wariant Gold
4,75 zł
4,75 zł
Uwaga: warunki ubezpieczenia określone są w „Szczególnych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny
Podróżnik”

1.

2.

3.

Rozdział 6. Postanowienia ogólne
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe od klientów instytucjonalnych zgodnie
z niniejszą „Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów
instytucjonalnych (kredyty)”.
Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.
Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5
grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę.
Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa kredytobiorca/wnioskodawca, o ile strony nie ustaliły inaczej.
Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty
gotówkowej albo bezgotówkowej.
Prowizje i opłaty pobierane są:
1) prowizja wstępna - za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o kredyt/gwarancję/poręczenie – w dniu złożenia wniosku, gotówkowo lub
bezgotówkowo,
2) prowizja od przyznanego kredytu – jednorazowo, nie później niż w dniu wypłaty kredytu z kwoty wypłaconego kredytu lub
gotówkowo/bezgotówkowo,
3) prowizja od udzielonej gwarancji/poręczenia – nie później niż w dniu wydania dokumentu gwarancji/poręczenia, gotówkowo lub
bezgotówkowo,
4) opłata za upomnienie/wezwanie do zapłaty – gotówkowo lub bezgotówkowo,
5) opłaty pobierane są jednorazowo w formie gotówkowej lub bezgotówkowej przed dokonaniem czynności, za którą pobierana jest opłata.
Kredyty, gwarancje, poręczenia i karty przeznaczone są dla osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą, w tym rolników
oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach kredytowych produktów kredytowych znajdujących się
w ofercie Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.
Taryfa obowiązuje od 01.08.2017 r.
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