
TABELE OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SUWAŁKACH 

 

IV   PRODUKTY KREDYTOWE 

OBOWIĄZUJE OD 08.05.2019 R. 

 
TAB. 4   Kredyty 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. 

Opłata za przygotowanie i pozytywne rozpatrzenie wniosku 
kredytowego / o udzielenie gwarancji w kwocie1: 
do 5.000,00 zł 
od 5.001 zł do 10.000 zł 
od 10.001 zł do 20.000 zł 
od 20.001 zł do 50.000 zł 
od 50.001 zł do 100.000 zł 
od 100.001 zł do 200.000 zł 
od 200.001 zł do 500.000 zł 
od 500.001 zł do 1.000.000 zł 
od 1.000.001 zł  

jednorazowo od 
wnioskowanej kwoty 

 
 

45 zł 
65 zł 
85 zł 

150 zł 
200 zł 
250 zł 
300 zł 
400 zł 
500 zł 

2. Prowizja od udzielonych kredytów 
jednorazowo od kwoty 

kredytu 
0,1% - 5,0% 

3. Prowizja od prolongowanych kredytów 
jednorazowo od kwoty 

kredytu 
0,1% - 5,0 % 

min. 50 zł 

4. Prowizja za udzielenie gwarancji bankowej: 

4.1  od gwarancji dla ARiMR w ramach PROW  

od kwoty gwarancji za 
każdy rozpoczęty rok 

3% min. 200 zł 

4.2 
 od gwarancji dla ARiMR w ramach PROW dla klientów 
posiadających czynny rachunek bankowy w BS  w Suwałkach 
powyżej 6 m-cy 

2% min. 100 zł 

4.3  od pozostałych gwarancji 
2% - 4%  

min. 200 zł 

5.  Zmiana / aneks do zawartej umowy kredytowej/gwarancji bankowej 

5.1  za zmianę zabezpieczenia kredytu za aneks 100 zł 

5.2 
 za zmianę terminu postawienia środków do dyspozycji (dotyczy 
wyłącznie kredytów z dopłatą z ARiMR) 

jednorazowo 100 zł 

5.3 
 zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek 
Kredytobiorcy 

za aneks 100 zł 

6. 
Od przedterminowej spłaty kredytu z dopłatami ARiMR  za 
każde pełne 30 dni spłacanej kwoty kredytu (od 

przedterminowej spłaty do 30 dni włącznie prowizji nie pobiera się)   

jednorazowo od kwoty 
spłacanej 

1% 

7. 
Prowizja za kwartalną obsługę umowy kredytu z dopłatami 
ARiMR  (naliczana od salda kredytu na koniec poprzedniego 

kwartału) 

kwartalnie w terminie 
spłaty raty kredytu 

0,25% 

8. Opłata za inspekcję jednorazowo 120 zł 

9. Wydanie promesy kredytowej 
jednorazowo od kwoty 

promesy 
0,1%-1% 

min. 100 zł 

10. Wysłanie upomnień / wezwań do zapłaty2 jednorazowo  30 zł 

 
1 opłat nie pobiera się od  wniosków kredytowych na sprzedaż ratalną prowadzoną przez placówki handlowe (sklepy) oraz od wniosków 

kredytowych złożonych przez pracowników Banku (z wyłączeniem wniosków pracowników o kredyt na działalność gospodarczą) 
2 kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/upomnienie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami 

Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu 
 


