Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych w Banku Spółdzielczym w Gorlicach za czynności i usługi bankowe
Tabela 11. KREDYTY I POŻYCZKI
RODZAJ CZYNNOŚCI / USŁUGI
I. Przyznanie kredytu gotówkowego - konsumpcyjnego *
II. Przyznanie kredytu okazjonalnego *
a) z terminem spłaty do 30 miesięcy
b) okazjonalnego - na zakupy ratalne
III. Przyznanie kredytu odnawialnego w ROR *
a) z terminem spłaty do 24 miesięcy
b) odnowienie kredytu na kolejny 24 m-ny okres
IV. Przyznanie kredytu na remonty bieżące mieszkań *
V. Przyznanie kredytu na pozostałe remonty i drobne budownictwo *
VI. Przyznanie kredytu na bezpośrednie nakłady na produkcję rolną ** oprocentowanego wg stopy
procentowej ustalonej Uchwałą Zarządu lub wg stawki WIBOR
VII. Przyznanie kredytu na pozostałe nakłady w rolnictwie (inwestycyjne) ** oprocentowanego wg stopy
procentowej ustalonej Uchwałą Zarządu lub wg stawki WIBOR
VIII. Przyznanie kredytu konsolidacyjnego *
a) zabezpieczonego hipotecznie
b) bez zabezpieczenia hipotecznego
IX. Przyznanie kredytu mieszkaniowego „Mój Dom” dla klientów indywidualnych oraz uniwersalnego
kredytu hipotecznego:
a) do kwoty 100 000 zł
b) do kwoty 150 000 zł
c) do kwoty 200 000 zł
d) do kwoty 250 000 zł
e) do kwoty 300 000 zł
f) do kwoty 350 000 zł
g) powyżej kwoty 350 000 zł
X. Przyznanie kredytu obrotowego na działalność gospodarczą w rachunku bieżącym oprocentowanego
wg stopy procentowej ustalonej Uchwałą Zarządu lub wg stawki WIBOR**
XI. Przyznanie kredytu obrotowego na działalność gospodarczą w rachunku kredytowym
oprocentowanego wg stopy procentowej ustalonej Uchwałą Zarządu lub wg stawki WIBOR**
XII. Przyznanie kredytu inwestycyjnego na działalność gospodarczą w rachunku kredytowym o zmiennym
oprocentowaniu**:
a) z terminem spłaty do 3 lat
b) z terminem spłaty do 5 lat
c) z terminem spłaty do 8 lat
d) z terminem spłaty powyżej 8 lat
XIII. Przyznanie kredytu płatniczego na działalność gospodarczą z terminem spłaty 30 dni
XIV. Przynanie kredytu powodziowego z dopłatą BGK
XV. Przyznanie kredytu pomostowego na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem z UE
XVI. Wydanie promesy o udzieleniu kredytu
XVII. Udzielenie gwarancji, poręczeń, regwarancji i awali
1. Przyznanie gwarancji/ poręczenia / awalu - prowizja przygotowawacza
2. Korzystanie z gwarancji:
- z okresem obowiązywania do 90 dni
- z okresem obowiązywania powyżej 90 dni
3. Zmiana warunków gwarancji/ poręczenia/ awalu:
- dokonanie zmian w obowiązującej gwarancji, poręczeniu, regwarancji (aneks) na wniosek klienta
4. Wypłata z gwarancji / poręczenia/ awalu
5. Awizowanie treści gwarancji obcej
6. Odrzucenie roszczenia wypłaty gwarancji/ poręczenia/ awalu
XVIII. Wydanie oceny o sytuacji ekonomicznej (zdolności kredytowej) na wniosek klienta
XIX. Podjęcie na wniosek klienta czynności związanych z decyzją w sprawie:
a) prolongaty terminów spłaty raty kredytu
b) wydłużenia okresu spłaty kredytu
c) zmiany zabezpieczenia kredytu
d) zmiany innych warunków umowy
XX. Sporządzenie aneksu do umowy na wniosek klienta
XXI Sporządzenie aneksu w związku z restrukturyzacją zadłużenia
XXII. Wydanie odpisu umowy kredytowej
XXIII. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów
oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik (nie dotyczy kredytów konsumenckich)
XXIV. Obsługa weksli:
a) przyjęcie do realizacji
b) zgłoszenie weksla do protestu w razie niezapłacenia
XXV. Wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu
XXVI. Wysłanie upomnienia w przypadku niedotrzymania terminu spłaty kredytu
XXVI. Usługi faktoringowe:
a) przyznanie limitu faktoringu, podwyższenie limitu
b) wykup każdej faktury
c) wydłużenie terminu obowiązywania udzielonego limitu – w dniu podpisania aneksu do umowy
d) zmiana innych postanowień umowy o świadczenie usług faktoringowych dokonywanych na wniosek
klienta
XXVII. Prowizja od udzielonego kredytu objętego gwarancją BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej
de minimis:
do kwoty: 100.000,00 zł
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powyżej kwoty: 100.000,00 zł
XXVIII. Prowizja od przyznanego kredytu "NA DOBRY POCZĄTEK" **
XXIX. Prowizja od przyznanego kredytu "SZYBKA INWESTYCJA" **
XXX. Prowizja z tytułu przyznania " POŻYCZKI" **
XXXI. Prowizja z tytułu przyznania " KREDYTOWEJ LINII HIPOTECZNEJ KLH" **
XXXII. Prowizja z tytułu przyznania " DEBETU DOPUSZCZALNEGO" *
XXXIII. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu ***
* kwota kredytu do 800 zł prowizja minimalna wynosi 20,00 zł, powyżej 800 zł prowizja minimalna 40,00 zł
** dopuszcza się możliwość obniżenia prowizji decyzją Zarządu Banku
*** pierwsza inspekcja 0 zł
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