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Opłaty i prowizje związane z udzieleniem kredytu/pożyczki

Prowizja za udzielenie kredytu/pożyczki liczona od kwoty wskazanej w Umowie do 4,0 %

Opłata za inspekcję nieruchomości przed lub po wypłacie kredytu 250 PLN

Opłata za wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis do księgi wieczystej.

Opłata pobierana w sytuacji, gdy hipoteka jest ustanawiana za pośrednictwem Banku.

Wysokość opłaty wynika z Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;  
zmiana wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie stanowi zmiany Tabeli Opłat i Prowizji  
i nie wymaga dodatkowego informowania Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy.

200 PLN

Opłata za wystąpienie przez Bank o zmianę treści wpisu do księgi wieczystej.

Opłata liczona od jednego wpisu zmiany treści ograniczonego prawa rzeczowego-hipoteki.

Wysokość opłaty wynika z Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych; zmiana 
wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie stanowi zmiany Tabeli Opłat i Prowizji i nie 
wymaga dodatkowego informowania Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy.

150 PLN

Opłata za wystąpienie przez Bank o wykreślenie wpisu hipoteki/hipotek na rzecz Banku.
Opłata liczona od jednego wniosku o wykreślenie hipoteki.
Wysokość opłaty wynika z Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;  
zmiana wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie stanowi zmiany Tabeli Opłat i Prowizji  
i nie wymaga dodatkowego informowania Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy.

100 PLN

Inne Opłaty i Prowizje

Prowizja za całkowitą wcześniejszą spłatę kredytu/pożyczki.

w ciągu 3 lat od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki
2% 

kwoty kapitału kredytu/
pożyczki pozostałej do spłaty

po upływie 3 lat od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki  brak opłaty

Prowizja za częściową wcześniejszą spłatę kredytu/pożyczki.

w ciągu 3 lat od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki (opłata pobierana przez pomniejszenie 
spłacanej kwoty)

2% 
kwoty spłacanego kapitału 

kredytu/pożyczki

po upływie 3 lat od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki brak opłaty

Prowizja za przewalutowanie kredytu/pożyczki liczona od kwoty aktualnego zadłużenia brak opłaty

Opłata za akt notarialny uzyskany z Sądu 100 PLN

Opłata za aneks do umowy. 150 PLN

Opłata za aneks do umowy - wersja podpisana poza oddziałem Banku 100 PLN

Opłata za wystawienie kopii dokumentów kredytowych 100 PLN

Opłata za sporządzenie na wniosek Klienta zaświadczenia/opinii dot. kredytu/pożyczki lub za udzielenie 
informacji o Kliencie (o wszystkich lub wybranych produktach posiadanych przez Klienta w Banku) stanowiącej 
tajemnicę bankową (opłata pobierana i rozliczana jest między bankami za sporządzanie i przekazanie informacji 
uprawnionym podmiotom na podst. art. 110 Prawa bankowego, z wyłączeniem podmiotów wymienionych  
w art. 110 pkt 1) - 8) Prawa bankowego)

100 PLN

Tabela Opłat i Prowizji Kredyt Mieszkaniowy/Pożyczka Hipoteczna
obowiązująca od dnia 22.06.2016


