TABELA OPŁAT i PROWIZJI
Produkty Kredytowe dla Klientów Firmowych
Obowiązuje od 4 października 2013 r.

1.

Kredyt w Rachunku Bieżącym, Kredyt Płatniczy/ Pożyczka
– marża

do 8%

– prowizja od niewykorzystanego limitu (dotyczy Kredytu w Rachunku Bieżącym)

do 2%

– prowizja przygotowawcza

do 2% min. 500 zł

2.

Opłata za Aneks do Umowy

250 zł

3.

Prowizja za przedterminową spłatę – % spłacanej kwoty (nie dotyczy Kredytu w Rachunku Bieżącym)

do 2%

4.

Opłata za wydanie Klientowi zaświadczenia o stanie jego zadłużenia

5.

Opłata za czynności windykacyjne (w tym czynności dotyczące braku realizacji Kwoty wpływów na konto w wymaganej wysokości):

35 zł

– opłata za monit telefoniczny

35 zł

– opłata za monit listowny

25 zł

Suma opłat za czynności windykacyjne nie może przekroczyć 35 zł dziennie i 95 zł w danym miesiącu rozliczeniowym.
6.

Opłata za zwrot zrealizowanego przelewu na prośbę Klienta

20 zł

7.

Opłata za przygotowanie niestandardowego raportu lub zestawienia na prośbę Klienta – dane obejmujące
okres do 3 miesięcy

50 zł

8.

Opłata za przygotowanie niestandardowego raportu lub zestawienia na prośbę Klienta – dane obejmujące
okres powyżej 3 miesięcy

200 zł

9.

Opłata za wydanie Klientowi pisma dotyczącego warunków zwolnienia zabezpieczenia spłaty wierzytelności
Banku

30 zł

10

Opłata za wydanie innego niestandardowego pisma na prośbę Klienta

11

Wezwanie do zapłaty

30 zł

12.

Wezwanie do uzupełnienia braków dokumentowych

50 zł

200 zł
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Opłaty za czynności windykacyjne będą pobierane w pierwszej kolejności z Rachunku Bieżącego, a w przypadku braku środków
na Rachunku Bieżącym lub niemożności pobrania środków z Rachunku Bieżącego z innych przyczyn, wówczas Klient będzie zabezpieczał
środki poprzez wpłaty na rachunek windykacyjny. W przypadku Kredytu w Rachunku Bieżącym opłaty windykacyjne mogą być doliczane
w ciężar rachunku Kredytu.

