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 indywidualnych
(kredyty)
obowiązuje od 2 listopada 2018 roku

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe od klientów indywidualnych zgodnie z niniejszą „Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki
Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (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 zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach.
Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach kredytowych produktów kredytowych znajdujących się w ofercie Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.
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DZIAŁ II. PRODUKTY I USŁUGI W OFERCIE BANKU
Rozdział 1. Kredyty i pożyczki
Wyszczególnienie czynności

4.
5.
6.
7.
8.

Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytów konsumenckich w rachunku kredytowym:
1) dla klientów posiadających ROR lub rachunek rozliczeniowy wraz z kartą płatniczą w naszym
Banku:
a) do 1 roku
b) powyżej 1 roku do 2 lat
c) powyżej 2 lat do 6 lat
2) dla klientów nie posiadających ROR lub rachunku rozliczeniowego wraz z kartą płatniczą w naszym
Banku:
a) do 1 roku
b) powyżej 1 roku do 2 lat
c) powyżej 2 lat do 6 lat
3) kredyt do 10 lat zabezpieczony hipotecznie
4) kredyt powyżej 2 lat do 6 lat – zabezpieczony blokadą środków na rachunku
Kredyty w ROR1:
1) prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu w ROR
2) prowizja za odnowienie kredytu w ROR na kolejne 12 miesięcy w okresie trwania umowy
Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu mieszkaniowego:
1) dla klientów posiadających ROR lub rachunek rozliczeniowy wraz z kartą płatniczą w naszym Banku
2) dla klientów nie posiadających ROR lub rachunku rozliczeniowego wraz z kartą płatniczą w naszym
Banku
3) w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”
* istnieje możliwość obniżenia prowizji o 0,5% w przypadku, gdy poziom wskaźnika LTV nie przekracza 60%
Prowizja przygotowawcza za udzielenie pożyczki hipotecznej
Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu konsolidacyjnego
Zawarcie umowy przejęcia długu
Prowizja za przesunięcie terminu płatności raty kredytu/pożyczki na wniosek klienta
Wydanie promesy udzielenia kredytu

9.

Wydanie opinii bankowej na wniosek klienta

10.

Sporządzenie umowy przewłaszczenia:
1) pojazdów rejestrowych
2) pozostałych ruchomości

11.

Wydanie na życzenie klienta duplikatu umowy kredytu/pożyczki

1.

2.

3.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

1

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca

naliczana od kwoty udzielonego kredytu

3,5%
4,5%
5,0%

naliczana od kwoty udzielonego kredytu
naliczana od kwoty udzielonego kredytu

4,0%
5,5%
6,0%
3,5%
3,5%

naliczana od kwoty udzielonego kredytu
naliczana od kwoty odnowionego kredytu

2,5%
2,5%

naliczana od kwoty udzielonego kredytu

naliczana od kwoty udzielonego kredytu

2,0%
3,0%
1,5%*

naliczana od kwoty udzielonej pożyczki
naliczana od kwoty udzielonego kredytu
naliczana od kwoty przejmowanego długu
naliczana od prolongowanej kwoty
za każdą promesę
za każdą opinię

3,0%
3,0%
1,0%
2,0%
60,00 zł
65,00 zł
(opłata obejmuje podatek od towarów i usług w stawce 23%)

za każdą umowę
za każdy duplikat umowy

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 umowy o przelew wierzytelności
Sporządzenie wydruku harmonogramu spłaty kredytowego na życzenie klienta
Wydanie klientowi duplikatu zaświadczenia lub innego rodzaju pisma

-

50,00 zł
50,00 zł
40,00 zł
(opłata obejmuje podatek od towarów i usług w stawce 23%)

bez opłat

za każdą działkę

80,00 zł

za każdą umowę
za każdy duplikat

bez opłat
10,00 zł
bez opłat
35,00 zł
(opłata obejmuje podatek od towarów i usług w stawce 23%)

Dla kredytów udzielonych przed 01.03.2016r. stawka prowizyjna obowiązuje od 01.04.2016r.
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18.

Sporządzenie na wniosek klienta wyjaśnień dotyczących dokonanej przez Bank oceny zdolności
kredytowej
Opłata za wysłanie upomnienia nie więcej niż jedno w cyklu rozliczeniowym lub wezwania do zapłaty - w
przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki:
1) kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11.03.2016r.
2) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym do dnia 21.07.2017r.

za każde sporządzone wyjaśnienie

185,00 zł
(opłata obejmuje podatek od towarów i usług w stawce 23%)

za każde upomnienie/wezwanie

6,60 zł

-

bez opłat

za każdą zmianę

150,00 zł

19.
3) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym od dnia 22.07.2017r.

20.

4) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim udzielone od dnia
12.03.2016r.
Zmiana warunków umowy na wniosek klienta (innych niż przesunięcie terminu płatności raty)

Rozdział 2. Karty kredytowe
Wyszczególnienie czynności
1.

2.

Tryb pobierania opłaty

Wydanie karty:
1) głównej
2) dołączonej
Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania karty:

za każdą kartę

1) głównej

3.
4.
5.
6.
7.

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

15.
16.

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

2) dołączonej
Wydanie nowej karty 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
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej kartą w walucie innej niż PLN
Opłata za wysłanie upomnienia nie więcej niż jedno w cyklu rozliczeniowym lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie o kartę:
1) dla umów zawartych do dnia 11.03.2016r.
2) dla umów zawartych po 11.03.2016r.
Zmiana limitu kredytowego
Minimalna kwota do zapłaty

za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę
-

za każdą wypłatę, naliczana od wypłaconej
kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji
za każdą zmianę
za każdy numer PIN
za każde zestawienie
naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

za każde upomnienie/wezwanie
naliczana zgodnie regulaminem funkcjonowania
kart kredytowych i umową
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Visa

Stawka obowiązująca
MasterCard

55,00 zł
55,00 zł

55,00 zł
55,00 zł

55,00 zł

55,00 zł

55,00 zł
55,00 zł
35,00 zł
55,00 zł
bez opłat

55,00 zł
55,00 zł
35,00 zł
55,00 zł
bez opłat

3% min. 6,00 zł

3% min. 6,00 zł

3% min. 6,00 zł
3% min. 6,00 zł
3% min. 6,00 zł
3% min. 7,00 zł
bez opłat
4,50 zł
bez opłat
6,00
2,58 zł
3%

3% min. 6,00 zł
3% min. 6,00 zł
3% min. 6,00 zł
3% min. 7,00 zł
bez opłat
4,50 zł
bez opłat
6,00
2,58 zł
bez opłat

6,60 zł
bez opłat
bez opłat
5% min 50,00 zł

6,60 zł
bez opłat
bez opłat
5% min 50,00 zł

Rozdział 3. Ubezpieczenia posiadaczy/użytkowników kart płatniczych
Stawka obowiązująca
Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Karty kredytowe
Visa/
MasterCard

1.

2.

3.

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)
2) Wariant Gold (do kwoty 3.000 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, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 10.000 zł)
2) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000 euro, 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) Wariant Gold
Uwaga: warunki ubezpieczenia określone są w „Szczególnych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik”
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miesięcznie

miesięcznie

miesięcznie

1,45 zł
2,55 zł

1,05 zł
2,95 zł

2,05 zł
4,75 zł

