
Załącznik do Uchwały Nr 7/2021

Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce

z dnia 16.02.2021 r.

Obowiązuje od dnia 22.02.2021 r.

Lp. Rodzaj czynności/usługi Stawka w zł

1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego bez opłat

2.
UWAGA: Prowizja pobierana od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty zwiększenia kredytu

a) Odnawialnego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym ROR 
UWAGA: prowizja za odnowienie kredytu pobierana za każdy rozpoczęty 12 miesięczny okres 

obowiązywania umowy kredytowej

b) Kredytu gotówkowego "Szybka gotówka" 0,00%

c)

     - na okres do 12 miesięcy 1,50%

     - na okres powyżej 12 miesięcy 2,00%

d) Mieszkaniowego 1,50%

3.

a) Odnawialnego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym ROR                                                                                                                                            bez opłat

b) Konsumpcyjnego w rachunku kredytowym bez opłat

c) Pozostałych (o ile umowa kredytowa nie stanowi inaczej) bez opłat

4.

a) Prolongata spłaty kredytu, konwersja kredytu, przejęcie długu                                                                                                                                        
UWAGA: Dotyczy kapitału i odsetek. Prowizja pobierana od kwoty 

prolongowanej/konwertowanej/przejmowanej                                                                                                                                     

b) Zmiana innych niż określone w pkt. 4 a) warunków umowy na wniosek klienta np. 

zmiana prawnego zabezpieczenia kredytu
UWAGA: Prowizja pobierana w dniu podpisania aneksu                                                                                                                                 

5. Prowizja za udzielenie gwarancji, poręczeń, regwarancji i awali
UWAGA: Prowizja pobierana od kwoty aktualnego zaangażowania, za każdy rozpoczęty okres 3

miesięczny

6. Wydanie promesy

a) Udzielenia kredytu w rachunku ROR / gotówkowego                                                                                                                                bez opłat

b) Udzielenia pozostałych kredytów, gwarancji i poręczeń                                                                                                                           0,50% min. 200,00 zł

7. Wysłanie do kredytobiorcy lub poręczyciela wezwania do zapłaty

wymagalnych odsetek lub rat kredytu
UWAGA: Opłata pobierana od kredytobiorcy za każdy monit bez względu na liczbę adresatów. W

przypadku gdy zadłużenie dotyczy konsumentów opłaty nie pobiera się.

8.

a) Zaświadczenia / opinii o kredycie                                                                                                                           50,00 zł

b) Oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy                                                                                                             200,00 zł

c) Kopii umowy kredytowej                                                                                                      50,00 zł

d) Wniosku o wykreślenie hipoteki itp.                                                                                           15,00 zł

9.

Przyjęcie weksla do dyskonta                                                                                                                        

UWAGA: Prowizję pobiera oddział Banku dokonujący zdyskontowania weksla, od podawcy weksla

Zgłoszenie weksla do protestu w wyniku nie zapłacenia                                                                                                                   
UWAGA: Prowizję pobiera oddział Banku (domicyliat) od głównego dłużnika wekslowego lub

podawcy weksla albo od banku, który zdyskontował weksel

10. Opłata za niewykonanie przez Kredytobiorcę obowiązku dostarczenia 

dokumentów potrzebnych do oceny sytuacji finansowej i 

gospodarczej Kredytobiorcy w terminie wynikającym z Regulaminu, 

Umowy lub żądania Banku
UWAGA: Płatna co miesiąc do momentu wykonania zobowiązania

Sporządzenie i wydanie na prośbę kredytobiorcy:                                                                  

Obsługa weksli związanych z kredytem

1,00% min. 20,00 zł 

a)

UWAGA: Prowizja naliczana od sumy wekslowej. Poniższych opłat i prowizji nie pobiera się w przypadku dyskontowania

weksli w ramach zawartej umowy o kredyt dyskontowy

Zmiana warunków umowy kredytowej

1,50%

150,00 zł

1,50% min. 200,00 zł

UWAGA: W przypadku udzielenia kredytu, gwarancji lub poręczenia prowizja zaliczana jest na poczet prowizji za udzielenie

kredytu, gwarancji lub poręczenia. W przypadku nie udzielenia kredytu, gwarancji lub poręczenia prowizja za wydanie promesy

nie podlega zwrotowi

100,00 zł

Kredyty, gwarancje, poręczenia

Prowizja za udzielenie/zwiększenie/odnowienie na kolejny okres kredytu:

1,50% min. 100,00 zł

Obrotowego, Inwestycyjnego, Pomostowego, Płatniczego, Rewolwingowego

Wcześniejsza spłata kredytu:

UWAGA: Prowizja pobierana od kwoty wcześniejszej spłaty. Za wcześniejszą spłatę uważa się dokonanie spłaty całego lub

części kredytu wcześniej niż 30 dni przed terminem ustalonym w umowie kredytowej 

b)
1,00%

15,00 zł
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Kredyty, gwarancje, poręczenia

11. Opłata za wysłanie monitu informującego o niewykonaniu przez 

Kredytobiorcę obowiązku dostarczenia dokumentów potwierdzających 

ustanowienie zabezpieczenia kredytu, uzupełnienie zabezpieczenia kredytu lub 

dokumentów zachowujących skuteczność (ważność) zabezpieczenia kredytu (np. operatu 

szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego określającego wartość 

zabezpieczenia prawnego i zawierającego wszystkie wymagane przez Bank elementy) w 

terminie wynikającym z Regulaminu, Umowy lub żądania Banku

100,00 zł
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